
 

 
 

 رياکاران و سياست بی تکليفی برای مردم
  ما يک ملتيم، يک خلقيم، دارای يک آرمانيم، “

تمام طرحهای دشمن برای دفن کردن وحدتمان
  "با شکست روبرو خواهد شد

                              جبهه خلق برای آزادی فلسطين
  
  لخترينزندانی کردن انسانها در منطقه جنگی ت“

  “ خاطرات گتوهای ورشو را بياد می آورد
  ريچارد فالک نماينده ويژه                            

                          سازمان ملل در منطقه فلسطينيها
نقاب. رياکاران چه کسانی هستند؟ رياکاران همدستان آشکار و نهان صهيونيستها هستند

، آنها با فرار به پشت سنگر، چون انقالبی کاذبندره می زنندبه چهو يا ليبرال “ انقالبی“
بيعملی خود را از افکار عمومی ، و عبارت پردازيهای مفت و مجانی و بی پشتوانه“انقالب“

 به وقت گذرانی ديپلماتيک مشغولند تا صهيونيستها فرصت کافی برای،ليبرالهاشان. می پوشانند
.است“ دفاع از حقوق بشر“نايت دستجمعی همه مدعيان سخن بر سر ج. آدمکشی داشته باشند

 ٤  ادامه در صفحه...آين عده
  

                                                                        

  )٥(عتکامل و نه تنّو
ن سازمان، در تاريخ مبارزه آزاديبخش پرولتاريا بمثابه نخستيبا آنکه ديری نپائيد“ اتحاديه کمونيستها“

اتحاد“ .ش رهبران جنبش کارگری بشمار می آيدر، بمثابه مکتبی برای پروحزبی بين المللی طبقه کارگر
  .، سياست و موازين سازمانی حزب طبقه کارگر سر برزدولوژیئآن نهالی بود که از آن ايد“ کمونيستها

هيچ حزب “:نوشت) ١٨٥٢ دسامبر(“دادگاه کمونيست های کلن “انگلس در مقاله خود تحت عنوان 
و سازمان مستلزم يک سلسله اصول تشکيالتی و“ سياسی نمی تواند بدون سازمان وجود داشته باشد

“.اشکال سازمانی است که بدون آنها حزب از فعاليت باز می ماند و علت وجودی خود را از دست ميدهد
ه ای ح                  ه از اصول سازمانی اساسی و پاي ارگر است بدرستیاصل سانتراليسم دمکراتيک ک ه ک زب طبق

د             ودن و. دموکراسی و سانتراليسم را در يک وحدت ديالکتيکی جمع می کن ی انتخابی ب ه معن دمکراسی ب
ی تبعيت اقليت از اکثريت                     ه معن سم ب ری است و سانترالي ای،گزارش دهی اعضاء رهب  تبعيت از ارگانه

ام حزب ا   ويژه تبعيت تم ای حزب و ب ری و تبعيت از ارگانه ه مرکزی استرهب ضباط. ز کميت ناچار ان
برای روشنفکرانی که به دمکراسی بورژوائی خوگرفته و خود را در گفتار و. سازمانی را پيش می آورد    

  ٧ ادامه در صفحه...کردار آزاد می خواهند انضباط سازمانی مصيبتی است که تحمل آنرا نمی
                                                                         

 

)٥(حمايت رويزيونيستی از رفيق استالين
آيا روسيه يک کشور مستعمره است؟

برای وی. آقای زيوگانوف با شگرد خاصی دوران استالين را با دوران کنونی روسيه مقايسه می کند
در دوران. ستدر اينجا آگاهانه خلط مبحث در ميان ا. روسيه کنونی همان روسيه دوران استالين است
، با يک سرزمين سوسياليستی روبرو بوديم که طبقه کارگراستالين ما با يک کشور ديکتاتوری پرولتاريا

 و بهره کشی انسان ازرهبری آنرا بدست داشتاز طريق حزب کمونيست بلشويک شوروی شوروی 
ان و خلق متحد شوروی دروظيفه کمونيستهای جه. انسان را برای نخستين بار در تاريخ از بين برده بود

اين دفاع ميهنپرستانه دفاع از. آن بود که از ميهن سوسياليستی در قبال دشمنان داخلی و خارجی دفاع کند
 شوروی ميهن سوسياليستی همه مردم.، دفاع از دستآوردهای انقالب اکتبر بوددستآوردهای تاريخ بشری

تنها دشمنان شوروی. ادل دفاع ملی محسوب می شدمبارزه عليه تجاوز به شوروی مع. مترقی جهان بود
در دوران پوتين و. و طبقه کارگر خواهان شکست اتحاد شوروی و نابودی اين دژ سوسياليسم بودند

نه پوتين و نه مدوديف خود را هرگز کمونيست و مدافع منافع. مدوديف وضع از ريشه عوض شده است
ماهيت حکومتی که در روسيه بر سر کار است ماهيت. يسم اندآنها دشمنان کمون. طبقه کارگر نمی دانند

اين دستگاه رشوه خواران و بروکراتهاست که بعنوان مافيای قدرت بر. ضد پرولتری و ضد انقالبی است
ماهيت رئسيه يک کشور امپرياليستی است لذا اين قياس زيوگانوف مقايسه سر تا پا. سر کار آمده است

زيوگانوف در حسرت به فروپاشی شوروی که آنرا نتيجه. مونيستی استخطا و ضد علمی و ضد ک
ايدئولوژی و اعمال رويزيونيستها نمی داند با الهام از گفتار استالين اشاره دارد به اينکه در گذشته آدلف
ندهيتلر با تئوری نژادپرستانه خويش فقط انسانهائی را کامل به حساب می آورد که به زبان آلمانی تکلم کن

و چرچيل  تنها ملل انگليسی زبان را کاملترين ملتهای جهان می داند و با ساير ملل به زبان اولتيماتوم
وی از اين نقل قول نتيجه می گيرد که نزاع ميان دول انگلوساکسون با روسيه يک جنگ. صحبت می کند

ع طبقاتی و بر سر غارتوی نمی فهمد که ماهيت اين نزا. نژادی برای از بين بردن نژاد اسالو است
 بهترين.برای بسيج و فريب مردمش می گردد“ قانع کننده“طبيعتا هر متجاوزی بدنبال داليل . جهان است

بهترين متحدين دول انگلوساکسون سربازان.  ژاپنيهای غير آريائی بودند،متحدين آلمانهای آريائی
ی ندارند جز اينکه مستعمره آنها محسوب میآفريقائی و عرب بوده اند که با انگلوساکسونها خويشاوند

 وی. ، در سطح ماندن و به عمق نرفتن از ويژگيهای نظريات آقای زيوگانوف است، به شکل چسبيدنشدند
  ٨ ادامه در صفحه...                                                           

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

  ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

 و بهمنمند  شکوهانقالب
به مناسبت سی  دشمنان آن

  سالگی انقالب
  

در سی سال پيش در ايران يکی از بزرگترين 
و پر شکوه ترين انقالبات تاريخ بشريت به 

در هيچکدام از انقالبات پيشين . وقوع پيوست
 ميليون نفر در ١٢سابقه نداشته است که 

جنبشهای اعتراضی و سياسی و درگيری با 
اهرا فقط برای حفاظت از پليس و ارتش که ظ

.  شرکت کنند،مرزهای ايران ايجاد شده بود
مردم با فداکاری و از جان گذشتگی در اين 

 بدون ترس از ،نمايشات عظيم اعتراضی
وقتی به روزشمار . کشتار شرکت می کردند

انقالب ايران نگاه می کنيد می بينيد که روزی 
 نيست که رژيم جنايتکار پهلوی به کشتار مردم

دارودسته آدمکش سلطنت . دست نزده باشد
-طلب همين امروز هم تالش می کنند ثابت کند 

 به -می نامد“ فاجعه“پيروزی انقالب که آنرا 
اين علت بوده است که شخص شاه نمی خواسته 

اين افسانه ها را فقط برای . خونريزی شود
کسانی می توان گفت که شاهد سلطنت پر از 

 جنبش .ی نبوده اندچرک و خون سلسله پهلو
توده ای و عظيم مردم ايران در شرايطی آغاز 

 هزار نفر را ٤٠٠شد که ارتش شاهنشاهی 
برای ژاندارمی منطقه به زير پرچم برده بود تا 
از منافع امپرياليستها با ثروت ملت ايران در 

، اين منطقه بنام ژاندارم خليج فارس دفاع کند
 رژيم جاسوس و نوکر امپرياليسم حق

ابانش بنيت قضائی اروکاپيتوالسيون يعنی مص
 در ايران پذيرفته بود در غير اين صورت را
 هزار ارتشی آمريکائی تحت عنوان ٥٠

 که برای جاسوسی و کار برد “مستشار“
تسليحات فروخته شده آمريکائی به ايران آمده 

الزم به .  رژيم شاه را تنها می گذاشتند،بودند
 ٥٠ ارتش آمريکائی تذکر است که  مخارج اين

  ٢ادامه در صفحه...هزار نفره

    ســال نهم–دوره شــــشـم  
  ٢٠٠٩ـ مارس ١٣٨٧ اسفند - ١٠٨ مارهـش



     

   ٢                                                           صفحه                                   توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨٧   اسفند  ماه –  ١٠٨   شماره   

[Text eingeben] 

  ...اانقالب شكوهمند بهمن 
 که در مرزهای شمال ايران دستگاه 

اين همان دستگاه (جاسوسی علم کرده بودند
پيشرفته جاسوسی آمريکا بود که بعد از 
انقالب تحت نظر دولت بازرگان با 
 ،مسئوليت مستقيم اميرانتظام به آمريکائيها

 با سالم و صلوات تحويل ،بجای مصادره
. به گردن مردم ايران بود) فانتو- داده شد

جاسوسان امپرياليستها و صهيونيستها و 
ارتشهای سری مزدوران آمريکائی در 

 همه ايران که از قبرس رهبری می شدند
. ب فعال بودندالدر ايران برای تخريب انق

عظيم توده های مردم و اراده تزلزل قدرت 
ناپذير آنها تا اين دستگاه عظيم سرکوب را 

ه در زير پيکر تنومند خود خورد در منطق
کنند تمام دسيسه های دشمن را با شکست 

فاجعه برای امپرياليستها و . روبرو کرد
. نوکران سلطنت طلبشان در ايران آغاز شد

آنچه برای دشمنان انقالب فاجعه بود برای 
ايران از . ميهن ما کسب استقالل ملی بود

صورت يک کشور نيمه مستعمره برهبری 
اين بزرگترين دستآورد انقالب . در آمدشاه ب

شاه کوچکتر از آن بود که . مردم ايران بود
بتواند اين قدرت عظيم توده ای را خورد 

از اين گذشته در تلفنهايش با ارباب . کند
آمريکائی و تماسهايش فهميده بود که 
سياست امپرياليستها توسل به زور مستقيم 

 بدی نيست زيرا زور مستقيم عواقب بسيار
برای امپرياليستها در منطقه می توانست 

آنها . در آن شرايط جهانی در برداشته باشد
خود را برای يک سياست دراز مدت آماده 

  .می کردند
انقالب ايران و نوع برخورد به آن از نظر 

از . تحليل مارکسيستی لنينيستی اهميت دارد
نظر کمونيستها درايران انقالبی به ظهور 

مام جهان و بويژه منطقه را پيوسته که ت
در اين انقالب که نه در . تکان داده است

عرض يک روز بلکه حداقل در طی 
يکسال رشد کرد و قوام يافت ميليونها نفر 

، تحوالت انديشه ای که شايد شرکت کردند
 در ، ميسر نبود،در عرض ده ها سال تبليغ
 عقب مانده ميانعرض اين مدت کم در 

مردم . ايران رخنه کردترين اقشار جامعه 
 ميليونها .درس صد ساله را يکساله آموختند

نفر سياسی شدند و به ميدان سياست و 
انقالب مردم با هدف . مبارزه کشيده شدند

 و دموکراتيک ، آزاداستقرار حکومتی ملی
روحيه همبستگی ،برادری و انسانيت . بود

ملتی . از سر روی جامعه ايران می باريد
. ی عظيم خويش پی برده بودبه توانائيها

شرکت . اين دوباره آغاز بيداری ايران بود
ميليونها زن ايرانی که توسط تفکر سنتی تا 
کنون در پستوهای خانه ها زندانی بودند در 
نمايشات و حضورشان در خيابانها به آن 
چنان تغييرات ريشه ای در واحد خانواده 
های سنتی منجر شد که ديگر امکان ندارد 

معه ايران را بدون فعاليت زنان و جا

شرکت وسيعشان در تمام عرصه های 
زن ايرانی را . فعاليت اجتماعی تصور کرد

ديگر نمی شود به پستوی خانه ها منتقل 
اين مادران فردا سرمايه های . کرد

ارزشمندی هستند که دستآوردهای انقالب و 
همين تاثير عظيم بود که اکثر . آينده ايرانند
ان ايرانی را زنان تشکيل می دهند دانشجوي

همين شرکت . و اين در جهان بی همتاست
عظيم زنان در انقالب است که آنها را در 
صف اول در مقابل اقدامات ضد 
دموکراتيک و سرکوبگرانه رژيم جمهوری 

نيروی عظيم انباشته . اسالمی قرار می دهد
انقالبی در مردم با ديو ارتجاع سر آشتی 

  .ندارد
ياليستها که بحران ايران را، با عدم امپر

افزايش بهای نفت و تنگناهای اقتصادی 
رژيم، در نتيجه بلند پروازيهای شاه، از 
طرفی و روی آوردن ميليونها دهقانان فقير 
که در اصالحات ارضی همه چيز خود را 
از دست داده و به حاشيه شهرها رانده شده 

 می ديدند و خطر ،بودند از طرف ديگر
 هشيارانه به ،فجار را تشخيص می دادندان

 زيرا ،مقابله غير آشکار با انقالب برخاستند
 آشکار می توانست در اثر اين مقابلِه

 ،طوالنی شدن مبارزه و درگيريهای مدام
منجر به تقويت نيروهای مترقی و انقالبی 
و کمونيستها شود که پس از سالها سرکوب 

کار به زمان بيشتری برای سازماندهی و 
زيرا زمان در آن . روشنگرانه نياز داشتند

لحظه به نفع کمونيستها که تا کنون سرکوب 
شده و امکان فعاليت آشکار را نداشتند کار 

امپرياليستها می خواستند اين . می کرد
رند و آتش آنرا خاموش ُبروند انقالب را ِب

آنها ترجيح می دادند که شاه را . کنند
ويض طوری  ولی اين تع،تعويض کنند

صورت بگيرد که همه منافع امپرياليستها 
از دست نرود و آنها بتوانند روابطشان را 
با ايران برای  منافع راهبردی خويش در 
آتيه حفظ کرده و جلوی توسعه نفوذ 

امپرياليستها در . کمونيسم را بگيرند
کنفرانس گوادلوپ برای تعيين تکليف 

، کنفرانس گوادلوپ. قطعی گرد آمدند
قويت جناحهای مذهبی که از گذشته در ت

ميان آنها نفوذ داشتند و شاه نيز به آنها 
حفظ بهترين روش برای را ده بود اميدان د

منافع راهبردی خود تشخيص داد و قرار 
را انتخاب “ بد“، “رتبد“و “ بد“تا بين شد 
 پيشنهاد به شاه که مقاومت نکند و .کنند

سرانی تای افد، جلوگيری از کوتسليم شود
رياليستها موافق پسياست راهبردی امبا که 

و خطر و يا آنرا نمی فهميدند نبودند 
آنها “ مخرب“مشکل آفرين و سرکشی 

وجود داشت و سرانجام تسليم ارتش به 
خمينی تا ابتکار عمل را بدست روحانيت 
بدهد و عمال در شرايط ضعف جنبش 
کمونيستی حکومت روحانيون ضد 

 از ،ار آورندبر سر ککمونيست را 

شاه . شگردهای امپرياليستهای با تجربه بود
که آلت دست نشانده ای بيش نبود به اين 

سلطنت . تصميم اربابان خود گردن نهاد
طلبان تالش می کنند اين بی عملی و 

شاه را ناشی از بيماری وی و “ آشفتگی“
نظامی . داروهائی که می خورده جلوه دهند

 درهم بريزد که با چند تا قرص آسپيرين
عده ای از سلطنت . بهتر است درهم بريزد

طلبان که استفاده از اين استدالل را مسخره 
و مايه آبروريزی می دانند بی عملی شاه را 

 و نفرتش از خونريزی وی“ مهربانی“
  . دنجلوه می ده

اين عدم شناسائی ماهيت انقالب ايران و 
 نيروهای مترقی و ،نقش ارتجاع جهانی

ی ايران را که به همه ميکروبهای شبه مترق
 به نتايج خنده ،ايدئولوژيک مبتال شده اند

آوری رسانده است که بتدريج بايد از 
سلطنت طلبان دفاع کنند و بر گذشته خويش 

  .تف لعنت و توبه بياندازند
مضمون و انگيزه انقالب ايران از يکطرف 
و تاثير مخرب امپرياليستها برای نفوذ در 

ب و انحراف آن از جانب ديگر ارکان انقال
دو نيرو را در نبرد طبقاتی در مقابل هم 

حاکميت متناقض که از . قرار داد
 يعنی محصول انقالب و “جمهوری“
 يعنی محصول اعمال نفوذ “اسالمی“

 تضادی ،خارجی و انحراف انقالب زاده شد
را در بردارد که در قانون اساسی 

ا و جمهوری اسالمی نيز با همه دستکاريه
مضمون . تغييرات در آن بازتاب يافت

انقالب با حاکميتی که خود را بر آن تحميل 
مبارزه مردم . کرد در تناقض آشکار است

برای تحقق آمال خود و انتظارات از 
جامعه ايران هنوز در . انقالب ادامه دارد

تب و تاب است و سی سال است در حالت 
حکومت نظامی و جنگ بسر می برد و 

رژيم .  مردم خاموش نشده استمبارزه
ارتجاعی از هر تشکل و برآمد مردم می 

 زيرا می داند که هر گلوله برفی می ،ترسد
تواند به بهمن عظيمی بدل شود که تار و 

اين وضعيت کنونی . پود رژيم را درنوردد
ناشی از مبارزه ميان مضمون خواستهای 

  . انقالب و ضد انقالب حاکم است
ل وضعيت در مانده اند با عده ايکه از تحلي

تحليلهای من در آوردی بدنبال تئوريهائی 
می گردند که جايگزين سردرگميهای 

  .خويش کنند
  :اين نکات چيست

سلطنت طلبان که به عنوان حاکميتی فاسد و 
وابسته به امپرياليسم در اين مبارزه شکست 

 با تئوريهای دائی جان ناپلئونی ،خوردند
رياليستها جا می آنرا محصول سياست امپ

زنند و نشان می دهند که تا به چه حد از 
واقعيت جامعه ايران بی خبرند و هنوز نيز 
بعد از سی سال نتوانسته اند دسته گلی را 

 ٣ادامه در صفحه...که در طی سلطنت  

    جنايت عليه بشريت است،کشتار مردم غزه
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[Text eingeben] 

   ...اانقالب شكوهمند بهمن 
د         د درک کنن ا عين    . پهلويها به آب داده ان آنه

ه ا        د ک م سلطنت      حال تائيد می کنن ان رژي رک
ر      ه ب ود و ن توار ب ان اس ت بيگانگ ر حماي ب

م        اين رژي سبت ب وکری    . اعتماد مردم ن ا ن آنه
ذا     د و ل به اجانب را عين استقالل جا می زدن
ران    الب اي ه انق د ک صور کنن د ت ی توانن  ،نم

رد         رژيم وابسته به امپرياليسم را سرنگون ک
د         ل آم سين  .  و به دستـاورد بزرگی ناي تئوري

ای س تگی و زدن ه ی گماش ان حت لطنت طلب
ران را در  تقالل اي ه اس راج ب وب ح چ
د       چارچوب شرايط جنگ سرد توجيه می کنن
ت       د همدس ا باي ه ي د ک دعی ان و م
ا    ا ب وديم و ي ی ب ائی ک ستهای آمريک امپريالي

ديم        ار می آم در منطق   . امپرياليسم روس کن
ردم             ين سرنوشت م رای حق تعي آنها جائی ب

و ا بدست خودشان وج داردم ا . د ن رای آنه ب
 و  است “ انقالب“ مرداد   ٢٨کودتای خائنانه   

ن   کوهمند بهم يم و ش الب عظ ه“انق . “فاجع
ت و   ز هوي ران هرگ ت اي رای مل ا ب آنه
ردم    د و م ل نبودن ی قاي صيت و ارزش شخ
ی   تقالل نم سب اس سته ک شورمان را شاي ک

د        ا   . دانستند و هنوز هم نمی دانن همدستی آنه
رائيلی اران اس ا جنايتک تعمارگران ب  و اس

ان و شرم آور  در عي غالگر آنق اوز و اش متج
وادار   . است که نيازی به تکرار ندارد      ا ه آنه

ران          تجاوز امپرياليستها به ايران و اشغال اي
ستند ی ه ران در غن سلم اي ق م ا از ح ، آنه

د  ی کنن ت نم وم حماي ازی اوراني ا در .س  آنه
زه وار غ ات در ن ورد جناي ردم ،م ارزه م  مب

زوئال  ، لبنان ، افغانستان راق، ع فلسطين ، ، ون
وی و ار و .. .بولي ل اخب شغول جع ط م فق

ز   ک آمي ايعات تحري ی و ش دروغپراکن
ران است       . هستند . تالش آنها برای نابودی اي

ود   تعفن و خ ای م ه ه ن تفال ران اي الب اي انق
رون   ران بي رد و از اي دمال ک ه را لگ فروخت
رای    ران ب لطنت در اي ر س ه عم ت ب ريخ

سله     . ن داد هميشه پايا  انقراض سلطنت در سل
د  وروثی ش وی م زرگ   . پهل تآورد ب ن دس اي

   .خلق ايران بود
در کنار سلطنت طلبان که انقالب ايران را 

، پاره ای دسيسه امپرياليستها جا می زنند
نيز هستند که بعلت فقر “ چپ“نيروهای 

که يک تئوريک درک روشنی از استقالل 
ها آن. ندارندامر صرفا سياسی است 

وابستگيهای اقتصادی را که در دنيای 
کنونی و توسعه های اقتصادی امری 
ناگزير است و در آينده نيز وجود خواهد 
داشت با وابستگی سياسی مساوی قرار می 

در حاليکه وقتی ما از استقالل که . دهند
مفهومی سياسی است سخن می رانيم 
منظورمان از نظر علمی اين است که 

نه بر اساس تصميمات تصميمات حاکميت 
نيروهای استعمارگر بلکه بر اساس اراده 

يعنی . خود آن نيروها صورت می گيرد
اينکه دولتها بر حق تعيين سرنوشت ملی 
خويش حاکم اند و با دستور کسی از خارج 

اينکه اين تصميمات درست . کار نمی کنند
يا نادرست باشد نقش درجه دوم ايفاء می 

اتخاذ اين تصميمات  مهم اين است که ،کند
مستقل از خواست نيروهای امپرياليستی 

استقالل يک کشور . صورت می گيرد
مربوط به اين نيست که حاکميت در اين 

رژيم . ممالک مترقی و يا ارتجاعی باشد
جمهوری اسالمی رژيمی نيست که تحت 

بايد پس از اين همه . سلطه امپرياليسم باشد
ا اين عدم  نابينا بود ت،رويدادهای منطقه

وابستگی به امپرياليسم و خواستها و اهداف 
آنها و تضادشان را با رژيم جمهوری 

 و جنايتکارانه است اگر کسی ،اسالمی نديد
دقيقا با همين تحليل . آنرا عامدا ناديده بگيرد

نادرست است که اين نيروها قادر به 
توضيح و تحليل هيچ پديده ای در ايران 

رژيم “توخالی که نيستند و با يک شعار 
 گريبان خويش “وابسته به امپرياليسم است

  . را از قيد هر تحليلی رها می کنند
امپرياليسم آخرين “لنين در اثر فناناپذيرش 
تعيين “:  می آورد“مرحله سرمايه داری

سرنوشت ملتها به معنی استقالل سياسی 
هدف امپرياليسم اينست که اين . آنهاست

کند زيرا که در استقالل سياسی را نقض 
، الحاق اقتصادی شرايط الحاق سياسی

آسان تر است (، ارزان ترغالبا راحت تر
، امتياز بدست آورد. کارمندان را خريد

پنهانی تر و ) قانون مطلوبی گذراند و غيره
از اين گفت لنين که بارها . “...آرام تر است

مسئله اساسی هر انقالب کسب “تکيه کرد 
نی جنبه سياسی يع“ قدرت سياسی است

اهميت دارد روشن است که وی ميان 
وی به . اقتصاد و سياست فرق می گذارد

وی . استقالل سياسی ممالک اعتقاد دارد
مدعی نيست که در دروان امپرياليسم به 
علت وابستگيهای اقتصادی هيچ دولت 

اين نظريه . مستقلی در جهان وجود ندارد
  . بيشتر تروتسکيستی است تا کمونيستی

 چهره ،و نفی واقعيت) پوچگرايي(نيهيليسم
اساسی سياستهای تروتسکيستی و چپروانه 

آنها ساده لوحانه . آنها را آرايش می کند
فکر می کنند چنانچه باين واقعيت که رژيم 
جمهوری اسالمی رژيم مستقلی است اشاره 
. کنند لزوم سرنگونی آن منتفی می شود
يک حال آنکه نه تنها خواستهای دموکرات

 در کادر اين تعميق انقالبانقالب و ادامه و 
 بلکه تشديد ،حاکميت سياسی ممکن نيست

مبارزه طبقاتی تا نيل به سوسياليسم که از 
سرنگونی اين رژيم سرمايه داری می گذرد 
نيز از دستور کار نيروهای انقالبی خارج 

نيروهای انقالبی ايران در روند . نشده است
خشی از خواستهای انقالب بهمن تنها به ب

خود رسيدند و به حل يکی از تضادهای 
به ابتذال . اساسی جامعه ايران نايل آمدند

 ممکن است پاره ای ،کشيدن تحليل
هواداران ساده انديش را از طرح 

 ولی ،پرسشهای آزار دهنده راحت کند

کمکی به امر پيشبرد انقالب در ايران نمی 
  .کند

ری در همين رابطه است که آنها تئو
را خلق کرده اند تا چنين “ قيام “مسخره

جلوه دهند که هر انقالب شکست خورده ای 
 آنها با اين تئوری می خواهند هم .قيام است

دل مردم را بدست آورند و هم بالتکليفی 
قيام يک برآمد . خويش را توجيه کنند

، قيام می تواند ناگهانی و کوتاه مدت است
آيد و چندين بار در طی سالها بوجود 

سرکوب شود بدون آنکه تغييراتی در يک 
 قيام می تواند محصول .کشور ايجاد کند

روند يک انقالب باشد که در موقع رسيدگی 
انقالب و آمادگی مردم به خروشی ناگهانی 

قيام می تواند . و به طغيانی قطعی بدل شود
 ولی ،يک لحظه از يک روند طوالنی باشد
. د بگيردهرگز جای انقالب را نمی توان

 انقالب بود و ،رويدادهای ايران قيام نبود
 بهمن به قيام مسلحانه ٢١اين انقالب در 
اين انقالب نبود که . عمومی بدل شد

محصول قيام بود برعکس قيام از دل 
انقالب برای آخرين ضربه نهائی بوجود 

  .آمد
برای “ : لنين در مورد انقالب می گفت

استثمار انقالب کافی نيست که توده های 
شونده و ستمکش به عدم امکان زندگی به 
شيوه سابق پی ببرند و تغيير آن را طلب 

، برای انقالب ضروری است که نمايند
استثمارگران نتوانند به شيوه سابق زندگی و 

 “پائينيها“فقط آنهنگامی که . حکومت کنند
نتوانند “ باالئيها“ و دنخواهننظام کهنه را 

فقط آن هنگام . هندبه شيوه سابق ادامه د
بيماری (“انقالب می تواند پيروز گردد

 چنين ).٤٩٦کودکی کمونيسم بفارسی ص 
وضعيتی در ايران پديد آمده بود و اين 
، وضعيت محصول يکی دو روز نيست

محصول سالهاست و در روند طوالنی 
اين شرايطی نيست که . انقالب پخته شد

 اين. رويدادهای متکی بر آنرا قيام جا زد
بهمن ٢٢ در شب “پائينيها“عدم تمايل 

بوجود نيامد و در همان شب نيز ارتجاع 
 “باالئيها“حاکم خوابنما نشد که بعنوان 

ديگر نمی تواند به روش سابق سرکوب 
  .خويش برای اعمال حکومت ادامه دهد

نديدن روند عظيم انقالب و شرکت عظيم 
توده های مردم در تعيين سرنوشت خويش 

 هزار نفری شاه و سازمان ٤٠٠که ارتش 
 هزار نفريش را متزلزل و بی ٦٠امنيت 

روحيه و از نظر روانی خلع سالح کرد و 
، ولی در عوض تنها به لحظات درهم پاشيد

نهائی پيروزی تکيه کردن از خودخواهی و 
. نديدن نقش عظيم توده های مردم است

ناشی از تفکر منحرف چريکی است که 
مردم می گذارد و روشنفکران را به جای 

تصور می کند انقالب بهمن کار گروههای 
بهمين جهت نيز . مسلح شهری بوده است

 ٤ادامه در صفحه...“قيام“تئوری 

  محاکمه شوندرهبران آمريکا و اسرائيل بايد بعنوان جنايتکاران ضد بشر در يک دادگاه جهانی 
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  ...اانقالب شكوهمند بهمن 
را خلق می کند تا سرپوشی بر بی نقشی 

.خويش در مبارزه توده ای بگذارد  
 برخی حتی تا بجائی پيش می روند که 

قالب زمانی انقالب است که فکر می کنند ان
اگر انقالبی به علت . با پيروزی توام باشد

نقش ضعيف رهبری و يا قدرت برتر 
دشمن از پای در آمد آنوقت آن انقالب 

برای آنها انقالب مشروطيت . انقالب نيست
زيرا نه فئودالی را از . ايران انقالب نيست

. بين برد و نه سلطنت را سرنگون کرد
 روسيه و انقالبات ١٩٠٥حتی انقالب 

فوريه روسيه و يا  اکتبر روسيه و چين نيز 
برای آنها انقالب نبود و نيست زيرا آن 
. انقالبات نيز سرانجام با شکست روبرو شد

برای آنها تنها يک انقالب در دنيا وجود 
انقالب جهانی سوسياليستی “دارد و آنهم 

 در همه عرصه های “غير قابل بازگشت
اين . است... ، فرهنگی ودی، اقتصاسياسی

عده از مبارزه هيچ چيز نفهميده و نمی 
خواهند بفهمند و باين جهت در سرگيجه 

  .تاريخی خود دست و پا می زنند
پاره ای سياسيون که درفقر تئوريک بسر 
می برند  فکر می کنند که اگر به واقعيت 
انقالب شکوهمند بهمن صحه بگذارند از 

اين . ع کرده اندرژيم جمهوری اسالمی دفا
ها همان کسانی هستند که فکر می کنند اگر 
ما مخالف تجاوز امپرياليستها به ايران 
باشيم و يا محاصره اقتصادی و سياسی 

، از نام تاريخی خليج ايران را محکوم کنيم
، از حقوق ايران در بحر فارس دفاع کنيم

خزر دفاع کنيم و يا خواهان حفظ تماميت 
همدست رژيم ..  وارضی ايران باشيم

رژيم . جمهوری اسالمی محسوب می شويم
جمهوری اسالمی اين عده ی بی اراده را 

آنها تنها با ساز رژيم می . مسخ کرده است
. رقصند بدون آنکه با مغز خود انديشه کنند

در حقيقت ما با يک تفکر بشدت انحرافی 
در تحليل جامعه ايران روبرو هستيم که در 

ارزه اجتماعی خود را تمام عرصه های مب
بروز می دهد و مانند خط سياهی در 
. موضعگيری اين جريانها قابل رويت است

آنها در درجه اول عقيم بودن سياسی خويش 
را به معرض نمايش می گذارند و نشان می 
دهند تا به چه حد ناتوانند که در مبارزه 
سياسی نقش فعال و خردمندانه ای در پيش 

  .گيرند
 پايان سخن

 همانطور که در آغاز اشاره کرديم انقالب 
 حادثه بزرگی درتاريخ ايران ٥٧بهمن  

. بوده و ازاهميت خاصی برخورداراست
بررسی اين پديده و رويداد های پس از آن 
چنانچه درانطباق با واقعيت انجام گيرد به 
پيشرفت و تکامل مبارزه  مردم، کارگران 
تی و زحمتکشان کمک کرده و راه انقالب آ

وجود حاکميت ضد . راهموار می نمايد
انقالبی و ارتجاعی جمهوری اسالمی نبايد 

ديدگان ما را در برخورد به واقعيتها کور 
. کند و ما را همبستر سلطنت طلبان گرداند

همبستری با سلطنت طلبان پذيرش افکار 
پليد آنهاست حتی اگر ما آن را با خروارها 

  .   صفات ضد سلطنت آذين ببنديم
 می آموزد که متوقف شدن و انقالب بهمن

شکست  انقالب در نيمه راه با کسب 
رهبری بورژوازی پيوند داشته و تحت 
سامانه سرمايه داری برای ممالک از 
بندرسته ای نظير ايران امکان تحقق حقوق 
دموکراتيک شهروندان بويژه کارگران و 
زحمتکشان، آزاديهای سياسی، آزادی 

ا و احزاب، پيشرفت و اجتماعات وسنديک
تحت ... تامين دمکراسی و عدالت اجتماعی
زيرا . رهبری بورژوازی نا ممکن است

درشرايط حاکميت امپرياليسم هرحرکت 
استقالل طلبانه و ترقی خواهانه ای به معنی 
مقابله با منافع آزامندانه امپرياليستهاست و 
از آنجا که بورژوازی به واسطه ضعف 

ليل صدها پيوند مرئی و تاريخی خويش و بد
نامرئی که با امپرياليسم دارد قادر به مقابله 
با آن نيست، جبرا با کرنش درمقابل 
. امپرياليسم به انقالب خيانت می کند

بورژوازی به واسطه ضديت ماهوی خود 
 آنجا که توده ها ،با توده های استثمارشونده

  آزادی برای بياِنبا استفاده ازفرصِت
کوب شده به ميدان تظاهرات خواستهای سر

 لوله های تفنگ ،و نمايشات پای می گذارند
را بسوی آنها نشانه گرفته و بيرحمانه آنها 

انقالب . را درخون خود غرقه می سازد
انقالب  .بهمن نيز چنين فرجامی داشته است

بهمن پس از سه سال کشاکش ميان توده 
های تشنه آزادی وسازندگی و عدالت 

تجاع سياه قرون وسطائی به اجتماعی و ار
نمايندگی دارودسته خمينی و رفسنجانی، 

 ٣٠سرانجام با کودتای خونين ... خامنه ای
 و قتل عام سازمانهای سياسی و ٦٠خرداد 

توده مردم شکست خورد و آزاديهای 
سياسی که دستآورد انقالب خونين بهمن بود 

، ازآن پس بود که سرنگونی ....نابود گرديد
ستور کار سازمانها و احزاب رژيم در د

سياسی قرار گرفت واين امر همچنان ادامه 
فضای انقالبی ايران پس از تيرباران . دارد

وحشيانه هزاران نفر از فرزندان انقالب 
ودرهم شکستن تشکالت انقالبی بکلی  تيره 

ياس و سرخوردگی و عدم . و تارگرديد
اعتماد و بدبينی که ناشی از شکست انقالب 

ما اين . ر جامعه حاکم گرديداست ب
سرخوردگی عظيم، اين سقوط اخالقی 
. وحشتناک درجامعه را امروز شاهديم

امروز نه از آزادی در ايران خبری است و 
. نه از عدالت اجتماعی و حقوق مدنی مردم

سرکوب دگرانديشان، کارگران، زنان ، 
دانشجويان و همه اقشار تحت ستم ايران 

دی و چاپلوسی و دز .بشدت ادامه دارد
پارتی بازی، فقر اقتصادی و شکاف 
طبقاتی، گرانی، دزدی و ارتشاء، رشوه، 

گسترش فحشاء و مافيای اقتصادی در 
قدرت که تمام تاروپود جامعه را درنورديده 
است، جان مردم را به لب رسانده و اکنون 

انقالب درايران جامعه از بعد از سی سال 
ه و در بن بست عظيمی گرفتار آمد

جمهوری اسالمی راهی جز سرکوب مردم 
و کنار آمدن با امپرياليسم برای حل اين 

استقالل . بحران و بقای خود نمی بيند
 ٥٧سياسی ايران که حاصل انقالب بهمن 

است بواسطه بی پشتوانگی مادی و مردمی 
دير يا زود برباد می رود و روحانيت نيز 

دفاع . درخيانت ملی نيز يد طوالنی دارد
رژيم جمهوری اسالمی ازحکومت 
استعماری عراق و افغانستان و همکاری 
با امپرياليسم آمريکا در اشغال اين دو 
کشور و در سرکوب حنبش ضد 
استعماری، همه درجهت تضعيف استقالل 
ايران و بر ضد منافع ملی مردم ايران و 

پيروی ازسياست بانک جهانی . منطقه است
گام گذاردن و صندوق بين المللی پول و  

در خصوصی سازيهای کارخانجات و 
شرکت ملی نفت و پتروشيمی بر اساس بند 

 که از يک سياست نئوليبرالی اقتصادی ٤٤
پيوستن به سازمان ... نشئت می گيرد 

تجارت جهانی تا بتوانند بار بحرانشان را 
همه در ، بدون نظارت به ايران منتقل کنند

ته جهت تضعيف استقالل و در جهت وابس
ازاين رو برای دست ...  شدن ايران است

يافتن و تحقق مطالبات دموکراتيک انقالب 
بهمن، برای آزادی و حقوق اوليه و بنيانی 
کارگران و زحمتکشان و توده ها ی تحت 

استقالل و تضمين ، برای دفاع از ادامه ستم
، انقالب ديگری بايد سامان سياسی ايران

به اين انقالبی که رسالت پاسخ . گيرد
وظايف انجام نشده را داراست يک انقالب 
قهرآميز سوسياليستی به رهبری حزب 
واحد طبقه کارگراست و تنها چنين انقالبی 

  .راه نجات مردم ايران است
  

*****  
          

  ...رياآاران و سياست 
را “ حمايت از حقوق بشر“با رفتار خود 

در حاليکه در آنها . نيز بی اعتبار کرده اند
 جهان صدها هزار نفر انسانها سراسر

معذب از اين همه بی وجدانی و بربريت 
صهيونيستها و امپرياليستها معترضانه به 
خيابانها آمده و با پرچم فلسطين از مبارزه 

 همبستگی خود را ،مردم فلسطين دفاع کرده
ی ، در تظاهراتهابا آنها اعالم می نمايند

 بلکه بر ، اسرائيل بر ضدضد جنگ نه 
حماس بسيج می شوند و جاسوس ضد 

 باد رژيم سرنگون“ترينشان  با پرچم 
در تظاهراتی که مردم “  جمهوری اسالمی

 جهان بر ضد وحشيگری صهيونيستها و
  ٥ادامه در صفحه ...برای همبستگی   

  همدست امپرياليسم،صهيونيسم يعنی نژادپرستی
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  ...رياآاران و سياست 
 ظاهر ،با مردم فلسطين برپا کرده اند

 آنها می خواهند به اسرائيليها. شوندمي
بگويند که ما نيز مخالف حمايت ايران از 
حماس هستيم و ادعاهای شما که حماس را 
دست دراز شده جمهوری اسالمی می دانيد 
ما از ته دل قبول داريم و با شما احساس 

 اين است که شرکت ما ،همدردی می کنيم
 اعتراض به ،در تظاهرات اعتراضی

حماس و جمهوری اسالمی است و 
شما موجب مالل نشود و اميدواريم برای 

آنها در لفافه به . از ما دلگير نشويد
 برای سرکوب از :آدمکشان می گويند

جانب صهيونيستها تفاهم داريم زيرا که 
 تضعيف ،تضعيف و نابودی حماس

و آنها نيز چون . جمهوری اسالمی است
هوادار سرنگونی جمهوری “خود را 

 شاهد جا می زنند“ انقالبی“و “ اسالمی
تضعيف جمهوری اسالمی در تمنِد رضاي

اين انقالبيهای رياکار در . نوار غزه هستند
هر مبارزه ضد جنگ و افشاء بربريت با 

مرگ بر جمهوری “همين چاشنی 
مرگ “، “مرگ بر حماس“، “اسالمی

مرگ بر مبارزه “، “لبنانهللا برحزب ا
به .. .و“ جنبش مقاومت ميهنپرستان عراق

رابکاری می ميدان می آيند و در جنبشها خ
صد رحمت به سلطنت طلبان خود . کنند

و “ شرافت“فروخته ايرانی که آنقدر 
دارند که با همين شعار “ عزت نفس“

همراه پرچمهای شاهپرستی در تظاهرات 
صهيونيستها به نفع تجاوز و آدمکشی 
اسرائيل در فرانکفورت شرکت کردند و 
بدنبال استداللهای کاذب و من در آوردی 

قيقتا که دشمن دانا به از نادان  ح.نرفتند
 زيرا که انسان می فهمد که با چه ،دوست

چه می گويند و چه می ، کسی طرف است
خواهند و تا به چه حد بر نظريات خويش 

می شود نظريات ضد انقالبی . پا برجايند
 ولی نمی شود ، ولی رياکار نبود،داشت

پرت و پال گفت و ادا و اطوار انقالبی در 
نمی شود . ياکاری را کتمان کردآورد و ر

  ِ از سرکوب مردم فلسطين که رهبری
“ انقالبيها“مبارزه آنها بهر صورت چه اين 

بخواهند و چه نخواهند و چه آنرا حاشا کنند 
در دست حماس است اظهار و يا نکنند 
 وقتی اين جنايت ضد بشری ،شادمانی نکرد

را تضعيف جمهوری اسالمی به حساب می 
قت بايد شادمان باشيم که هر چه  آنو،آوريم

، بيشتر جنبش خلق فلسطين سرکوب شود
بمبهای خوشه ای صهيونيستها در لبنان 
موثرتر واقع شود و امپرياليستهای آمريکا 
در عراق بيشتر بمب گذاری کنند و آدم 

ولی رياکاران هم سرکوب مردم . بکشند
فلسطين را تضعيف جمهوری اسالمی و 

ی اين رژيم دانسته گامی در جهت سرنگون
و از ته دل خواهان آنند و هم برای فريب 
افکار عمومی به جنايت اسرائيل زبان به 

سياست آنها دورويانه . اعتراض می گشايند
آنها تکليف مردم . و يک بام و دو هواست

، گريبان خويش را بی را روشن نمی کنند
آنها برای توجيه . مسئوليت رها می سازند

آن گير کرده اند و برای بن بستی که در 
تحميق اعضايشان به دستآويزی نياز دارند 
که خودفريبانه باشد و آن اينکه اگر ما خود 
واقعبين نيستيم و خود را به کوری زده ايم 
چطور است که واقعيت را بر نابينائی 

دنيا را به قد . سياسی خويش منطبق کنيم
آنها واقعيت خارجی را ، خود درآوريم
 خود تغيير می دهند تا پيکره مطابق ميل

اين واقعيت در لباس تنگی که آنها برای آن 
اگر فرو نرفت دست و . بافته اند فرو رود

پای واقعيت را می برند تا تئوريهايشان 
آنها از مبارزه خلق . درست از کار درآيد

فلسطين که گويا در هوا صورت می گيرد 
در .  می کنند“دفاع“و جنبه مشخص ندارد 

يکه اين مردم در اين مبارزه نمايندگانی حال
دارند و اين نمايندگان را بخاطر همين 
سياست رهائی بخش در اکثريت خويش به 

نمی . صورت دموکراتيک انتخاب کرده اند
شود با صهيونيستها و امپرياليستها هم آوا 
شد و اراده مردم فلسطين را در انتخاب 

اين اظهار نظر جسورانه . حماس نفی کرد
ربطی به پذيرش نظريات ايدئولوژيک 

اگر کسی . حماس که ارتجاعی است ندارد
بخودش شک نداشته باشد به مبارزه مردم 

نمی شود . فلسطين نيز شک نخواهد کرد
گفت واقعيت وجود ندارد چون ما مخالف 

نمی شود گفت ما مردم را . واقعيت هستيم
، گروگان می گيريم محاصره کرده

دهيم تا قبول کنند که گرسنگی و تشنگی می 
نمی شود پذيرفت . حماس نماينده آنها نيست

که سازمانی که اکثريت مردم فلسطين 
بخاطر سياستی که اتخاذ کرده مورد احترام 

 است “وريسترت“و قبول آنهاست بيکباره 
و بايد در فهرست اسامی تروريستها در 

نمی شود سازمانی را که . جهان قرار گيرد
 ٢٠ين جنايتکاران تنها به اعتراف همه ا

هزار ارتش مسلح دارد و احترام عمومی و 
رای مردم را بيدک می کشد گروهی 

البته اگر بشود همه . تروريستی جلوه داد
اين کارها را کرد و به اراده مردم فلسطين 
 ،احترام نگذاشت و به دموکراسی تف کرد

آنوقت مبارزه رهائيبخش مردم فلسطين به 
ر می کنيم مبارزه ، تکرارهبری حماس

استقالل طلبانه مردم فلسطين بر ضد 
بربرهای اشغالگر به رهبری حماس تبديل 

مبارزه “همان تئوری پوسيده می شود به 
 که پا در هوا و بدون “نيمردم فلسط

، ، بی برنامهکه گويا خود جوش، رهبری
بدون دولت و سازمان مسلح و دستگاه اداره 

رد و صورت وجود دا... کشور و تبليغات و
دو ميان مبارزه “و يا اينکه . گرفته است

که به ما مربوط نيست و جنگ “ قطب
خصوصی و تن به تن ميان دو تا گردن 

ثله کردن واقعيت اين ديگر ُم. کلفت است
است برای اينکه تئوريهای ارتجاعی خود 
را به واقعيت زورچپان کنيم و رياکارانه 

  . بگيريمه خود و يا ليبرال ب“انقالبی“چهره 
حماس چه ما موافق باشيم چه مخالف، از 
اعتبار فراوان ميان مردم فلسطين و عرب 

تبليغات جرج بوش و . برخوردار است
دارو دسته تروريستی آنها بر مردم منطقه 

زيرا اين . تاثيرات عکس گذارده است
تروريسم وحشيانه امپرياليست است که در 

. ردمقابل جنبشهای آزاديبخش ملی قرار دا
هر کس عکس آنرا بگويد جاعل است و 
دروغگو و جايش کنار جرج بوش و کيهان 

مبارزه مردم فلسطين ماهيتا . لندنی است
مبارزه ای ملی است و بايد از آن دفاع 

  .نمود
  

تعيين دلبخواه تضادهای ساختگی بجای 
  تضادهای اساسی جهان

دعوای زن و شوهر و يا عروس و خواهر 
ای دو و، دعوهرشوهر عروس و مادر ش
 همه اينها اختالف خروس بر سر يک مرغ
تضاد بين حماس . و به مفهومی تضاد است

، و خاتمی ، تضاد بين احمدی نژادو الفتح
تضاد بين عربستان سعودی و اسامه بن 

 همه ترون و پروتونک، تضاد ميان الالدن
يک اصل ديالکتيک . اينها تضاد هستند

ار است که ماترياليستی بر اين اساس استو
هستی سرشار از تضادها بوده و اين 

حتی . تضادها موجب حرکت ماده می باشند
مارکسيستها در عرصه ماترياليسم تاريخی 
تاريخ را محصول مبارزه طبقات و مبارزه 

اين مبارزه . طبقات ضدين می بيند
 موتور حرکت تاريخ ، اضداداجتماعِی

  . است
 در مارکسيست لنينيست ها وقتی از تضادها

عرصه جهان سخن می رانند و در پی 
وقتی می ، توضيح رويدادها بر می آيند

، خواهند مختصات جهان را تعيين کنند
تضادهای اساسی جهان مورد نظرشان 
است که در روند تکامل تاريخ نقش اساسی 

، جزئی و بی ، موقتیدارند و نه نقش فرعی
، تضاد ميان تضاد کار و سرمايه. اهميت

 عليهی دها برای استقالل و آزامبارزه خلق
، تضاد ميان امپرياليستها و استعمارگران

خود امپرياليستها و رقابتشان که به جنگهای 
جهانی و يا جنگهای جانشين منجر می 
شوند و يا تضاد ميان خود تراستها و 
کارتلها و ميان بانکها برای رقابت بر سر 
چاپيدن مردم از آن گونه تضادهائی هستند 

رکت تاريخ را تحت تاثير قرار داده و که ح
چهره سياسی جهان کنونی را ترسيم می 

روشن است که دعوای عروس مادر . کنند
شوهر در کردستان ايران و يا قتلهای 
ناموسی که يک دعوای خانوادگی است 
نقش تعيين کننده در استقالل ملت فلسطين 

 ٦ادامه در صفحه   ....              ندارد

ه ضد امپرياليستی استمبارزه دموکراتيک جزء ناگسستنی مبارز
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  ... و سياست رياآاران
عده ای پيدا شده اند که بجای تحليل 
کمونيستی و علمی از اوضاع جهان و پيدا 
کردن عوامل تعيين کننده در حرکت کنونی 
جهان به تضادها دلبخواه متوسل می شوند 

آنها . تا دنيا را مطابق ميل خود ترسيم کنند
واقعيت . ذهن را به جای واقعيت می گذارند

وديت فکری خويش می  محدرا به زور قِد
 دون ،کنند و از پيروزی در اين جنگ
عجب . کيشوت وار ابراز شعف می کنند

  !مردان خندان و هنرمندی
 يکی ،از جمله اين تضادهای دلبخواهی

تئوری های ارتجاعی هانتيگتونی منصور 
حکمت است که از اثر هانتيگتون، يهودِی ِ  

به عاريت “ جدال فرهنگها“آمريکائی 
 بر اساس اين نظريات .ستگرفته ا

، ارتجاعی حل تضاد کار و سرمايه
مبارزات آزاديبخش و يا رقابت 

در امپرياليستها وابسته باين است که 
 عليه “ و مدرنيتهقطب تمدن“مبارزه ميان 

 به زبان ،“قطب سنت و عقب ماندگی“
اسالم “ با قطب “قطب آمريکا“جنگ ديگر 
. د کداميک از آنها پيروز می شون“سياسی

آنوقت با حل اين تضاد تو گوئی مشکالت 
پوچی اين تئوری و . جهان حل می شود

شکست آن در عرصه جهانی بقدری روشن 
. است که نياز به پاسخگوئی مفصل ندارد

که نزاع دو قطب و يا گزينش “ کمونيستی“
سناريوی “را به جای “  سفيديویرسنا“

 آخرش جايگزين مبارزه طبقاتی کند“ سياه
مپرياليستها و يا صهيونيستها از همدست ا

  . کار در ميآيد
اين انقالبيهای کاذب سراپای مقاالتشان در 
تحت تاثير ويروس ليبراليسم صهيونيستی 

آنها ولی بقدری از . منصور حکمت است
نظر سياسی بزدلند که حاضر نيستند 
استادی اعظم منصور حکمت را بپذيرند و 

وريهای اعتراف کنند که شاگردان وفادار تئ
کار مبارزه ايدئولوژيک آنها . وی هستند

فکر ت، تفکر آنها يواشکی و مخفيانه است
 آنها .کودتاگرانه و نه اعتقاد به مردم است

فکر می کنند زيرجلکی می شود انقالب 
کرد و شب انقالب بيک باره نظريات خود 

 پيشين رو را بدون مشاجرات ايدئولوژيِک
ها همه آن. کرد و به آن اعتراف نمود

مبارزات مردم جهان را با اين تئوری 
“ دعوای دو قطب“ارتجاعی و غير طبقاتی 

قطب ميليتاريسم “ .توضيح می دهند
برای . “قطب اسالم سياسی“و “ آمريکا

آنها تضاد اساسی ميان جنبشهای آزاديبخش 
و امپرياليستها که سيمای جهان را تعيين 

 برای. می کند و تغيير می دهد جائی ندارد
رولتاريای جهان و  پ“: آنها سخنان لنين که

حرف پوچ “ خلقهای ستمکش متحد شويد
را بجای لنينيسم “ هانتيگتونيسم“آنها . است

در اين مبارزه مردم اين . گذارده اند

کشورها و جنبشهای ملی و آزاديبخش جائی 
اين نظريه ارتجاعی پيشنهاد می کند . ندارند

، راق، ع، لبنان، فلسطينکه در ايران
 که موهومیافغانستان بايد با لشگرهای 

وجود خارجی ندارند بر ضد اردوگاه 
) و نه هر ارتجاعی(ارتجاع جهانی اسالمی

و اردوگاه جهانی امپرياليسم و صهيونيسم 
که حی و حاضرند و وجود خارجی دارند 

در همه اين کشورها مبارزه درگير . جنگيد
. است“ کهنه پرستان“و “ متمدنها“ميان 

ماهيت اين جنگها جنگهای ملی و 
  .آزاديبخش نيست

ما با نتايج غم انگيز اين تئوری که مرتب 
 “تروريستهای اسالمی“مردم را عليه 

تحريک و ترغيب می کند و دريای خون 
در جهان بپا کرده است در جهان روبرو 

  .هستيم
اين التقاط  دو مقوله برای رياکاران که از 

توجيه جنايت قاتالن پست ترند در خدمت 
آدمکشان است، تا کشتار مردم فلسطين را 

و قتلشان هستند “ حماسی“به اين بهانه که 
های هللا  اين آيت ا.توجيه کنندمباح است 

رياکار ايرانی هميشه چاشنی مبارزه با 
را در متن محکوميت “ اسالمی سياسی“

ز می گنجانند تا در خواننده توجيه وتجا
نند وگرنه چه ء کآدمکشی و بربريت را القا

ی دارد که مقاالت يکی به نعل و يکی ئمعنا
به ميخ بنويسيم و مردم را در فهم مطالب 

 اين عده مثل اينکه به .سرگردان کنيم
خودشان نيز شک دارند که اعتقادات 
ايدئولوژيکشان چقدر است و تا چه حد به 

سخن “آنها از . آنچه می گويند اعتقاد دارند
چنين دستگاههائی  .می ترسند“  عوامچينی

شايستگی اعتماد مردم و بطريق اولی 
آنها . رهبری مبارزات مردم را ندارند

گمراهانی هستند که تازه بايد براهشان 
  .آورد

امپرياليستها و صهيونيستها کارزار وسيعی 
را بويژه از زمان روی کار آمدن جرج 

آنها . ِ  پسر، بر ضد اسالم دامن زدندبوِش
از فروپاشی امپراتوری مدعی شدند که پس 

شوروی موتور حرکت تاريخ را مبارزه 
 “توحش اسالم“ و “تمدن غرب“ميان 

موجی از تبليغات ضد . تعيين می کند
اسالمی بياری ايادی آنها در جهان صورت 
گرفت تا دست امپرياليستها در سرکوب 
نهضتهای ضد امپرياليستی با رنگ و 

، کاريکاتور محمد. ماهيت مذهبی باز شود
، فحاشيهای نامربوط و آتش زدن قرآن

بسيار زشت در مورد شخصيتهای مقدس 
مسلمانان از جمله اينکه حضرت محمد 

تبليغ در مورد حجاب .. .بوده و“ بچه باز“
اسالمی و تهيه فيلمهای ضد اسالمی برای 
زمينه سازی تحقير و کشتار مسلمانان همه 
و همه ملهم از اين سياست ارتجاعی 

 است که مبارزه طبقاتی “ قطبمبارزه دو“

را مبتذل کرده و چنين جلوه می دهد که 
توده های مردم فاقد نقش تاريخی بوده و 

 دعوای دو تا گردن کلفت و چاقوکش ،دعوا
اين عده طبيعتا چون به مبارزه ضد . است

اسالمی آلوده اند آرزويشان اين است که در 
اين نزاع امپرياليست آمريکا که بزعم آنها 

  . است پيروز شود“طب تمدنق“
حال در عمل نتايج مرگبار و فاجعه آميز 

پيروان . اين تئوری را مالحظه کنيم
صهيونيستی مبارزه - تئوريهای امپرياليستی

، فلسطين را ، عراق، لبنانمردم افغانستان
توضيح “ دو قطب“در متن همين دعوای 

می دهند و بهمين جهت هميشه در جبهه 
 اين عده برای مردم . اندجنايتکاران ايستاده

مانند امپرياليستها و صهيونيستها ارزشی 
کشتار مردم را مانند فاشيستها . قايل نيستند

به جان می خرند و در قساوت و سنگدلی 
اين عده . دست کمی از صهيونيستها ندارند

از خروج بی قيد و شرط امپرياليست 
آمريکا و متحدينش از عراق حمايت نمی 

زعم آنها راه برای روی کار  زيرا ب،کنند
بنيادگراها “، پيروزی “قطب ارتجاع“آمدن 

 آنها هوادار .باز می شود“ و سنت گرايان
تجاوز به افغانستان بوده  و آنرا به نفع خلق 
افغانستان جا زده و مدعی بودند که 
تروريسم در اين مبارزه تضعيف می 

آنها نه از مبارزه ميليونی مردم . ؟!شود
 دفاع می کنند و هللارهبری حزب البنان به 

نه از مبارزه ميليونی مردم فلسطين 
آنها خواهان . برهبری سازمان حماس

شکست لبنانی ها و فلسطينيها هستند زيرا 
 “توحش بر تمدن“پيروزی آنها را پيروزی 

می بينند و در اين جنايت ضد بشری مردم 
را تشويق می کنند که خود را کنار بکشند 

 امپرياليسنتها و مردم “خلیامور دا“و در 
آنها خواهان تجاوز . منطقه دخالت نکنند

امپرياليستها و صهيونيستها به ايران هستند 
مردم ايران را فرا “ انقالبی“و با نقابهای 

می خوانند که همزمان با تجاوز 
امپرياليستها و با خاک يکسان کردن ايران 
برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی 

نه به “اين عده با شعار  .مسلح شويد
در متن “ جمهوری اسالمی و نه به آمريکا

نقش کثيف ستون “ دو قطب“همان مبارزه 
 آينده ايکه .پنجم را در ايران بازی می کنند

آنها آرزو می کردند در نوار غزه در مقابل 
که “ انقالبيونی“و “ کمونيستها“آن . ماست

در نوار غزه همزمان با تجاوز اسرائيل با 
به “ نه به حماس و نه به اسرائيل“عار ش

ميدان می آيند يا ماليخوليا دارند و يا 
     .جاسوس اسرائيل هستند

مارکسيست لنينيستها بايد با عزم جزم اين 
تروتسکيستها و عمال امپرياليستها را از 

  .جنبش مردم ايران طرد کنند
  

*****  

 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد
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[Text eingeben] 

  ...تكامل و نه تنوع 
، در نفی دمکراسیآنها انضباط را . توانند کرد

تضاد با آموزش مارکس و ا زبدعت های لنين 
اتحاديه “، در حاليکه در اساسنامه می دانند
 و انترناسيونال و احزاب سوسيال “کمونيستها

دموکرات که از رهنمودهای مارکس و انگلس 
برخوردار بودند تبعيت اعضاء از کميته 

و شورای عالی در مورد (مرکزی 
وظايف اعضاء و ارگانهای از ) انترناسيونال
  .پائين است

از اعضاء “ جامعه کمونيستها“وقتی اساسنامه 
خود می طلبد که از کليه مصوبات مرکزی 
تبعيت نمايند در واقع اعضاء را به مراعات 

  .انضباط موظف می دارد
 گروهی از اعضاء کميته ١٨٥٠وقتی در 

مرکزی که ويليخ و شاپر در راس آن قرار 
 عدم درک موقعيت که انقالب با داشتند به علت

شکست مواجه شده و بايد تاکتيک جديدی در 
، از مشی کميته مرکزی تبعيت پيش گرفت

، براه ماجراجوئی افتادند و می خواستند نکردند
بهر قيمت ولو به بهای جنگ در اروپا آتش 

، مارکس و انگلس پالتفرم انقالب را برافروزند
دادند و برای فراکسيون را مورد انتقاد قرار 

آنکه آنها بنام جامعه سخن نگويند همه اعضاء 
  .اخراج کردند“ اتحاديه“گروه را از 

وقتی السال بنام حزب و بدون کسب موافقت 
مارکس و انگلس نشريه اشتباه آميزی راجع به 

س او را آجنگ در ايتاليا منتشر ساخت مار
سرزنش کرد که به تنهائی بنام حزب سخن می 

ما اکنون بايد با قاطعيت از “ :گويد و نوشت
انضباط حزبی پشتيبانی کنيم وگرنه همه چيز 

 .“برباد خواهد رفت
وقتی باکونين پس از ورود به انترناسيونال 

ء کرد و به فعاليت فراکسيون خود را احيا
تخريبی پرداخت تا برنامه و سياست خرده 

 و سياست هبورژوائی خود را بجای برنام
 وقتی باکونين و يارانش در ،پرولتاريا بنشاند

سوئيس سازمان مستقل تشکيل دادند و طی 
بخشنامه ای شورای عالی انترناسيونال را بباد 
حمله گرفتند و اختيارات شورا را دائر به 
برگماری افراد به شورای عالی و اخراج افراد 

، نفی و حتی سکسيون ها را از انترناسيونال
سم و انضباط کردند و در حقيقت عليه سانترالي

،  کنگره انترناسيونال در سازمانی برخاستند
تحت رهبری مارکس و انگلس ) ١٨٧٢(الهه 

، پس از انتقاد  از تئوری و فعاليت باکونيستها
و يکی از همکاران نزديک او را بعلت باکونين 

نقش سازمان برافکن از صفوف انترناسيونال 
ا اخراج کرد و بار ديگر سانتراليسم و انضباط ر

در ارتباط با همين جريان . مورد تائيد قرار داد
اين مردمان با دشمنی “: مارکس هشدار می دهد

، نمی توانند علنی و آشکار خود با انترناسيونال
اما اگر به مثابه عناصر ... صدمه ای برسانند

، در دشمن در درون انترناسيونال باقی بمانند
را به کشورهائی که زمينه را آماده ببينند جنبش 

و تجربه کنونی “ نابودی خواهند کشانيد
مارکسيست ها شواهد زنده ای از اين آموزش 

  .بدست می دهد
، جالب اينجاست که باکونين با حربه دموکراسی

شورای عالی انترناسيونال و در واقع مارکس و 
تيک متهم می انگلس را به نقض اصول دموکرا

مين مخالفان سانتراليسم و انضباط  با ه. ساخت

امروز نيز مانند .  حربه به لنين می تاختند
، حربه ای عوامفريبانه ديروز حربه دموکراسی

، بخصوص برای روشنفکران خرده بورژوا
سالحی است که با آن به مبارزه عليه حزب 

 فعاليت مارکس و انگلس و اريخت، برخاسته اند
، “اتحاديه کمونيستها“رهبری آنها در 

طبقه کارگر بخوبی انترناسيونال و احزاب 
نشان می دهد که اصل سانتراليسم دمکراتيسم و 
انضباط ميراث مارکس و انگلس است و نه 

، “چرخشهای ايدئولوژيک“ بنابر -. ابداع لنين
ادامه “در زمره آن عناصری که گويا 

نيست و لنين را از مارکس جدا می “ مارکسيسم
 .است“ دکترين تازه او در باره حزب“، کند

بجای حزب “کترين تازه؟ آن دکترينی که کدام د
، سازمانی از انقالبيون مدافع منافع طبقه کارگر
، يعنی حزبی مرکب از حرفه ای نشسته است

، از روی يک کادرها که با انضباط است
 ايدئولوژِی واحد ساخته شده است و بايد تودِه

؟ آيا مارکس و انگلس بی کارگر را رهبری کند
حزب طبقه کارگر انضباطی را در درون 

، توصيه کرده اند؟ آيا حزب طبقه کارگر
بنابرمارکس نبايد بر اساس ايدئولوژی واحد بنا 
شود و فعاليت کند؟ آيا حزب نبايد هدايت توده 
کارگر را در مبارزه طبقاتيش بر عهده گيرد و 

 زندگيشان وقف آيا مارکس و انگلس سراسر
هدايت توده کارگر نشد؟  منظور لنين از 

آن کارگر يا روشنفکری “ نقالبی حرفه ایا“
است که در فعاليت انقالبی خود می تواند نقش 

ء کند ولی به علت کار طوالنی و موثری ايفا
توانفرسای روزانه توانائی ايفای چنين نقشی از 

آيا منافع انقالب حکم نمی کند . او سلب می شود
که حزب گذران زندگی چنين فردی را تامين 

. ود را کامال وقف انقالب نمايد؟کند تا او خ
مايه “ با قريحه که بلغ نسبتايک نفری کارگر ُم“

 ساعت در کارخانه ١١نبايد “ اميدواری است
 ما بايد مراقب باشيم که او با پول .کار کند

در عين حال ) لنين(“حزب گذران زندگی کند
روشن است که حزب فقط از چنين انقالبيونی 

نيست روسيه در  حزب کمو.تشکيل نمی شود
 هزار ٢٤٠آستانه انقالب اکتبر نزديک به 

عضو داشت که در آن تعداد انقالبيون حرفه ای 
  .رقم ناچيز بود

اختالف “ چرخشهای يک ايدئولوژی“نويسنده 
ميان حزب طبقه کارگر و سازمان انقالبيون 

  :فه ای را اينگونه توضيح می دهدرح
 در لنين با دکترين تازه خود در باره حزب“

يک مسئله اساسی از مارکسيسم آغازين فاصله 
در حالی که مارکس و انگلس حزب را . گرفت

مدافع منافع طبقه کارگر می دانستند لنين می 
خواست از آن سالحی بسازد که کارگران را 

آيا می توان تصور کرد که . “رهبری کند؟ 
کمونيست های انقالبی حرفه ای که تمام زندگی 

، انندر طبقه کارگر می گذخود را در خدمت
مدافع منافع طبقه کارگر نباشند؟ آيا مارکس و 
انگلس که حزب را مدافع منافع طبقه کارگر می 
دانستند کارگران را رهبری نمی کردند؟ قدر 
مسلم اينکه مارکس و انگلس به حزب به مثابه 

، ابزار آزادی طبقه کارگر می ابزار انقالب
تشکيل “ ها را ، هدف فوری کمونيستنگريستند

، سرنگونی حاکميت پرولتاريا به صورت طبقه
بورژوازی و تصرف قدرت سياسی توسط 

می شمردند و لنين جز اين نمی “ پرولتاريا

  .انديشيد
 نياز انقالبیاما انقالب پرولتری را به حزب 

 احزاب سوسيال ١٩است و تا اواخر قرن 
تا زمانی که . دمکرات چنين خصلتی نداشتند

يات داشت با اتوريته و مقام و منزلت انگلس ح
خود احزاب را کم و بيش در چارچوب 

اما همينکه او چشم . مارکسيسم نگاه می داشت
، احزاب سوسيال دمکرات از جهان فروبست

در ورطه رويزيونيسم و اپورتونيسم در غلتيدند 
يکی از خصوصيات انترناسيونال دوم دوگانگی 

صميم به عدم انترناسيونال ت.  و حرف بودلعم
شرکت در کابينه بورژوائی را گرفت ولی 
برخی سوسياليستها در ترکيب دولت وارد 

جنگی  ، انترناسيونال تصويب بودجه هایشدند
را در پارلمانهای بورژوائی تحريم کرد ولی 
عده ای از نمايندگان احزاب  سوسيال دموکرات 

انترناسيونال عليه . دندادر پارلمان به آن رای د
ت مستعمراتی و بسود حق ملتها در تعيين سياس

سرنوشت خود اعالم موضع نمود ولی هيچ 
تدبير عملی برای مقابله با تجاوز امپرياليستی 

-، انترناسيونال و احزاب سوسيالاتخاذ نکرد
دموکرات اصل ديکتاتوری پرولتاريا را 

دور شدن اين احزاب . مسکوت گذاشتند و غيره
د بلکه تئوری به عرصه سياست محدود نمی ش

، اقتصاد و مارکس در تمام زمينه های فلسفه
سوسياليسم علمی در جهت روی گردانيدن از 
مارکسيسم مورد تجديد نظر قرار گرفت و اين 

، از رهبران وظيفه ضد کارگری را برنشتاين
 دموکرات آلمان و انترناسيونال -حزب سوسيال

دوم انجام داد و بدين مناسبت پدر رويزيونيسم 
در آستانه تشکيل انترناسيونال دوم . ب گرفتلق

جنبش کارگری در کشورهای سرمايه داری رو 
اعتصاب در کارخانه های : ء رفتبه اعتال

 ، اعتصاب کارگرانف در روسهزومار
، اعتصابات کارگران دردکازويل در فرانسه
، مبارزه سخت جنبش بندر در انگلستان

“ ثنائیقانون است “ لغوکارگران در آلمان که به
 کارگران در ١٨٩٠روز اول ماه مه . انجاميد

بسياری از کشورها با مطالبات خود دست به 
در انگستان رهبری . تظاهرات زدند

) تريديدنيون(اپورتونيست سنديکاهای کارگری 
مجبور شد موافقت خود را با هشت ساعت کار 

بدين ترتيب ورود به . در روز اعالم دارد
ف تازه ای در برابر دوران امپرياليسم وظاي

پرولتاريا و حزب آن قرار می داد از آنجمله 
تجديد سازمان و مجموعه کار حزب بر پايه 

، پرورش کارگران با اسلوبی نوين و انقالبی
روح مبارزه انقالبی برای تصرف قدرت 

، اتحاد محکم با جنبش های نجات بخش سياسی
در  . در کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره

دموکرات -ين وظايف احزاب سوسيالقبال ا
هيچ يک از . ورشکستگی خود را نشان دادند

احزاب انترناسيونال دوم توان انجام اين وظايف 
، اپورتونيسم هر روز بيشتر اين را نداشت

  .احزاب را در کام خود فرو می برد
در چنين شرايطی لنين پايه های حزب نوئی را 

ر ، حزبی متمايز از احراب سازشکاريخت
، حزبی که بر اساس مشی دموکرات –سوسيال 

انقالبی و با تاکيد بر اصول و موازين سازمانی 
قادر است پرولتاريا را با روح انقالبی پرورش 

، برای يورش به دژ بورژوازی آماده کند و دهد
 ٨ادامه در صفحه   ...     اين يورش را با

   بايد خاک عراق را بی قيد و شرط ترک کنند، استعمارگرتجاوزگرانِِ
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  ...تكامل و نه تنوع 
 مقابله با چنين برای . پيروزی به انجام رسند

وظايفی است که لنين حزب طراز نوين 
پرولتاريايی را بنيان نهاد و از طريق آن برای 
نخستين بار سلطه بورژوازی را درهم شکست 

لنين در واقع . و پرولتاريا را به قدرت رسانيد
 دکترين مارکس را از صحنه تئوری به عرصه

  .عمل به واقعيت کشانيد
  

*****  
          

  ...زيونيستي حمايت روي
، پس از تجزيه در واقعيت امر“: می نويسد

، اتحاد جماهير شوروی بسياری از خلقهای آن
به اولتيماتوم غرب تحت پشتيبانی قدرت نظامی 

غرب .  تسليم شدند،اياالت متحده آمريکا و ناتو
، تحت  آلمانی- پرتستان و رومی-کاتوليک 

، به متحقق ساختن پوشش اين قدرت نظامی
، يعنی به اسارت در ای ديرين خودآرزوه

 ارتدوکس - تمدن اسالو“ بلعيدن“آوردن و 
 جلب کشورهای اسالو اروپای شرقی .پرداختند

، فقط مرحله اول به داخل پيمان آتالنتيک شمالی
ده استراتژيک ي، به عق و آن.اين پروسه بود

قطعه کردن روسيه ای -، بايد با قطعهآتالنتيک
 و معنوی خود را از ، خود ويژگيهای ملیکه 

تحت “ لمستق“، به چند کشور دست داده است
  .پايان يابد“ جامعه جهانی“قيموميت هشيارانه 

تالش برای به - قدم عملی اول در اين جهت،اما
زانو در آوردن يوگسالوی با توسل به نيروی 

 با چنان مقاومت شديدی مواجه گرديد -قهريه 
لين در ، يکی ديگر از پيش بينی های استاکه

همان مصاحبه ای که چرچيل را با هيتلر 
در : استالين گفت. ، يادآوری می کندمقايسه کرد

، جنگ شديدی قرار گرفته مقابل آزمايش سختی
ملتهائی که در راه آزادی و استقالل ميهن “، ايم

، همچنانکه زير سلطه خويش  خونها داده اند
، سلطه چرچيل ها را هم نخواهند هيتلرها نرفتند

، کامال محتمل است که ملل  بنابر اين.پذيرفت
غير انگليس زبان که اکثريت عظيم مردم جهان 

، به زير بار بردگی جديد را تشکيل می دهند
.  گ– “نظم نوين جهانی“در (“نخواهند رفت
        ). زيوگانوف

زيوگانوف پس از اينکه به بازگوئی استالين در 
درستی مورد ماهيت تجاوزگران می پردازد به 

اشاره می کند که دول انگلو ساکسون و در 
ی آمريکا و انگليس با “توتاليتاريستها“راسشان 

الهام از سخنان فاشيستی چرچيل به حقوق ملل 
تجاوز کرده و دنيا را برای غارت ملل به خاک 
و خون کشيده اند و بهمين جهت موجی 
احساسات ضد غربی،  در سراسر جهان  در 

، تحت تاثير گاهی ملی  خلقهاخودآ“. گرفته است
، ، سياسی و نظامی غربتجاوزات ايدئولوژيک

 حرکت مردمی . بی سابقه ای يافته استدرش
، با تکيه بر بزرگی بين توده های عظيم خلق

. ريشه و بنيانهای سنتی خويش آغازشده است
، با تشديد مبارزه اين اتکاء بر ريشه های سنتی

، تاريسم ليبرالیملی بر عليه توتالي - آزاديبخش
  “.عميقا پيوند ارگانيک دارد

در جای ديگر در سخنرانی ايشان ماهيت 
جا “ جنگ تمدنها“نزاعی را که در گرفته است 

بی شک از نظر ژئوپوليتيک اقتصاد “: می زند

، در وهله اول مبتنی است بر ثروتهای خود کفا
تنها بر پايه چنين .  آسيا-عظيم طبيعی اروپا
، می ه روسيه و متحدان آناقتصادی است ک

توانند در مقابل تعرض و تجاوزات تمدن 
اتالنتيکی که ثروت آنها اساسا با حقه بازی 

“ بازار آزاد“ماهرانه در جريان پول و کاالئی 
      .“، ايستادگی و مقاومت کنندبدست آمده است

در اين اظهار نظرات چندين موذيگری به چشم 
وگانوف که نخست اينکه آقای زي. می خورد

خود را هوادار لنين و استالين جا می زند از 
لنينيسم سخنی نمی گويد و لفظ امپرياليسم را از 

شود بر زبان “ نجس“ترس اينکه مبادا دهانش 
مفهوم امپرياليسم جائی در آثار وی . نمی آورد

چگونه می تواند کسی که در مورد . ندارد
 تجاوزات امپرياليستها سکوت می کند و آنرا

که همان ابر قدرت “ تمدن اتالنتيکی“تنها خطر 
غرب است جا می زند و از ماهيت توسعه 
طلبی امپرياليستها و رقابت بين آنها سخن نمی 
گويد خود را هوادار استالين و لنينيسم قلمداد 

سرتاپای اثر رويزيونيستی ايشان سخن از کند؟ 
، “کاتوليک“، “نژاد انگلوساکسون“، “غرب“
، “شرق“ در مقابل “يسم ليبرالیتوتاليتار“
“ امپرياليسم“و “ ارتدوکس“، “اد اسالوژن“

قدرت نظامی اياالت متحده “وی از . است
و نه از توسعه طلبی “ آمريکا و ناتو

وی با موذيگری به . امپرياليستها سخن می راند
ستهای “تکيه می کند تا بتواند “ سنت“واژه 
ان ز همچيزی نيست جبزعم ايشان که “ روسی

سنتهای تزاری زنده کند و آنرا عامل پيروزی و 
در يک کالم . قرار دهد“ ملت روس“وحدت 

ء کند آقای زيوگانوف می خواهد به خواننده القا
مردم روسيه تحت توجهات که مبارزه کنونی 

مبارزه امپرياليستها برای تقسيم جهان و ايشان 
 دنژا“ بلکه هدف نابودی ،بردگی ملل نيست

 سنتهای  خواهندیم“ غربيها“. است“ اسالو
ليبرالی خويش را به جای سنتهای روسی 

وی برای توجيه امپرياليسم روس و . بگذارند
اينکه چرا بايد از ميهن روسی دفاع کرد 
جعلياتی را سرهم بندی می کند که نه با 
مارکسيسم لنينيسم قرابتی دارد و نه به هيچ 

مبارزه ملی . سيريشی به استالين می چسبد
خلقهای جهان يک مبارزه آزاديبخش و ملی 

اين بدان مفهوم است که ملتهای جهان . است
برای حفظ استقالل خويش که مورد تجاوز 

قرار ، هژمونی گرا امپرياليستهای توسعه طلب
 بنظر آقای .مبارزه می کنندگرفته اند 

زيوگانوف ملتهای جهان بايد بر ضد 
 مظهر برزمند و اين“ توتاليتاريسم ليبرالی“

اين .  اين درک معيوب نيست.مبارزه ملی است
درک جعل و تحريف تاريخ به نفع امپرياليست 

وی برای امپرياليست روس حساب . روس است
جداگانه ای گشوده است و مبارزه خودش و 
دارو دسته اش و دارو دسته فاشيستهای روس 
را با مبارزه آزاديبخش مردم عراق و افغانستان 

در “: سه می کند وی می نويسدو فلسطين مقاي
، روسيه نيز دارای ويژگی های خاص اينجا

ملی خلقهای -مبارزه آزاديبخش. خود می باشد
، با مبارزه طبقاتی توده ، در عين حالروسيه

، ، غارت شده و به فقر کشيده شدههای ستمديده
بر عليه بورژوازی کمپرادور جنايتکار و 

 برای ، با مبارزهبوروکراتهای رشوه خوار
، توام بازسازی دولت عدالت اجتماعی و ملی

می باشد و اين عامل مهمی برای همبستگی 
   .“مجدد همه خلقهای تاريخی روسيه می باشد

روشن است که در روسيه مبارزه آزاديبخشی 
صورت نمی گيرد و وظيفه پرولتاريای روس 

وقتی کسی از . مبارزه برای آزادی ملی نيست
ر روسيه صحبت می بورژوازی کمپرادور د

 هدفش آن است که روسيه را مستعمره ،کند
در اين .  و قربانی تجاوز جلوه دهد“غرب“

صورت انقالب سوسياليستی و سرنگونی رژيم 
حاکم در روسيه از دستور کار حزب کمونيست 

 آن صرف آن می ّم و َغّمخارج می شود و َه
گردد تا جبهه وسيع و محکمی از همه روسها 

هدف اين .  بدست آيد“استقالل ملی“برای حفظ 
جبهه طبيعتا نه سرنگونی دولت کنونی و 

“ بازسازی“استقرار مجدد سوسياليسم بلکه 
 پيچيده گوئی .دولت اجتماعی و ملی است

تمام آسمان . زيوگانوف برای رد گم کردن است
ريسمان بافتنهای وی را می شود در يک پوست 

که وی گردو جا داد و آنوقت متوجه می شويم 
اين همه بخود زحمت داده و مسايل بی ربط را 
بهم گره زده است تا تئوری ای برای حمايت از 

بی خود نيست که در . امپرياليسم روس پيدا کند
اثر خود از بکار بردن عبارت امپرياليسم اباء 
دارد زيرا می ترسد جائی نيز مجبور شود 

وی . روسيه را يک کشور امپرياليستی بنامد
ر آن دارد که ماهيت امپرياليستی غرب خوش ت

را انکار کند تا اجبارا روسيه را امپرياليست 
  .معرفی نمايد

وی اين تحليل ناسيونال شونيستی و 
رويزيونيستی را در کنگره دهم حزب به 

کنگره دهم “: تصويب رسانده و می نويسد
، سند برنامه ای خود در رابطه با حزب ما

دفاع از منافع . مسئله روس را تصويب کرد
خلق روس و همه خلقهای ديگر کشور ما در 
مقابل سياست ضد ملی جهانی سازی آمريکائی 

، هدف و سياستهای ضد مردمی رژيم کنونی
جای پرسش اين است که . “.عمده آن می باشد

آيا تنها سياست جهانی سازی آمريکائی ضد 
ملی است و يا سياست روسی در بحر خزر بر 

ران نيز ضد ملی و ضد منافع ملی اي
  .تجاوزکارانه است

زيرا . لنين روسيه را زندان ملل می دانست
تزارهای روسی ملل غير روس را با تجاوز به 
ساير کشورها و الحاق طلبی به سرزمين روسيه 
چسبانده بودند و با آنها مانند انسانهای درجه 

قفقاز و آسيای ميانه . دوم برخورد می کردند
انقالب .  بودندمستعمره های روسيه

رهائی . سوسياليستی اکتبر اين ملتها را رها کرد
ملتهای غير روس در چهارچوب اتحاد جماهير 
شوروی سوسياليستی از طريق دستيابی به 
سوسياليسم انجام پذيرفت زيرا پرولتاريا قدرت 
سياسی را به کف گرفت و مسئله ملی در 

 بر اساس منافع جنبش ،چارچوب يک کشور را
حتی به .  کمونيستی حل و فصل نمودجهانی

ملت فنالند نيز اجازه داده شد از روسيه جدا 
رفيق استالين که خود يك کمونيست گرجی . شود

بود در راس حزب و دولت شوروی قرار 
گرفت و کسی اعتراضی نکرد که وی فرد غير 

وحدت خلقهای اتحاد شوروی را . روسی است
 شونيسم دانستن ناسيونال“ سنت روس“ملهم از 

 در .اری است و نه سوسياليسم استالينیزت
 ٩ادامه در صفحه   ...انقالب سوسياليستی

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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[Text eingeben] 

  ...حمايت رويزيونيستي 
 روسيه حق دموکراتيک همه اين ملل برسميت 
شناخته شد و کمونيستهای اين ملتها برای 
وحدت با پيشرفته ترين ملت آن روز يعنی 
تی روسها و استقرار جامعه مشترک سوسياليس

  .تالش می کردند
: زيوگانوف در جعل تاريخی می نويسد

، ديگر کسی منکر اين مسئله نيست امرروز“
که حل مسائل ملی پيش شرط ثبات سياسی و 

حل اين مسايل شرط الزم برای . آشتی ملی است
، عنصر غلبه بر هرج و مرج کنونی در کشور

 انفجار خصمانه ، زيرا.کليدی امنيت ملی ماست
، باعث تخريب هی ناسيوناليستیجدائی خوا

اتحاد شوروی گرديد و يکی از مجرمين اصلی 
  “ .فاجعه روسيه معاصر می باشد

آنچه ، بر خالف ادعاهای بی اساس ايشان
روسيه را به فاجعه معاصر بدل کرد جدائی 
خواهی ناسيوناليستی نبود، استقرار تسلط 
رويزيونيسم بر حزب کمونيست در اتحاد 

و وقتی رويزيونيستها . بودجماهير شوروی 
يعنی ناسيونال شونيستهای روس در راس کار 

 طبيعتا به ناسيوناليسم ملتهای غير ،قرار گرفتند
وقتی يلتسين به دستبوس . روس دامن زدند

ارتدوکسی رفت تا -اسقف های کليسای تزاری
مذهبی مردم روس را به نمايش –وحدت ملی 

مردم بگذارد و از اسلحه مذهب برای تحميق 
همان کاری که آقای زيوگانوف –استفاده کند 

 چرا نبايد اسالم بنيادگرا در ميان مردم -می کند
چچن و يا آذربايجان و يا ترکستان و قزاقستان 

حکومت سوسياليستی استالينی . تقويت شود
. دولتی داشت که در مقابل مذهب بی طرف بود

حکومت تزار بود که مذهب ارتدوکس را 
د و سربازانش را از زير انجيل تقويت می کر

روحانيون ارتدوکس برای شهيد شدن به جنگ 
طبيعتا در شرايطی که . جهانی می فرستاد

شوروی غير سوسياليستی شده است و وضعيت 
به صورت دوران تزار برگشته است و 
تزارهای نوين در پی بر پائی زندان جديد ملتها 

 چرا نبايد ملتهای غير روس از دست ،هستند
تضعيف امپرياليسم . امپرياليسم روس جدا شوند

روس بنفع مبارزه خلقهای جهان است و نه به 
آقای زيوگانوف جای علت و معلول . ضرر آنها

آقای زيوگانوف حل . را با هم عوض کرده است
مسئله ملی را در چارچوب سوسياليسم با حل 

آقای . امپرياليستی مسئله ملی مخلوط می کند
 ملی سياستاز انحراف “: يسدزيوگانوف می نو

حزب کمونيست اتحاد شوروی که در سالهای 
تجديد قوا کرده بود دليل “ رکود“و “ اعتدال“

“ اعتدال“اين دورانهای . “اصلی اين انفجار بود
اعتدال “که در جائی از آن به عنوان 

ياد می کند و آنرا در مقابل “ خروشچفی
 همان دوران می گذارد“ خشونت استالينی“

تسلط رويزيونيستها در حزب کمونيست 
بر خالف نظريه رهبر . شوروی است

رويزيونيستها و ناسيونال شونيستهای معاصر 
عنصر کليدی امنيت “روسيه آقای زيوگانوف 

عنصر . در روسيه حل مسئله ملی نيست“ ملی
کليدی امنيت ملی کسب قدرت سياسی و 
استقرار سوسياليسم در روسيه است که حل 

لی از نقطه نظر منافع پرولتاريای هر مسئله م
کدام از اين ممالک را می تواند در دستور کار 

وحدت ممالکی که سابقا در . خود قرار دهد

شوروی زندگی می کردند تنها با حمايت و 
خواست آن ملتها و در درجه اول تالش 
پرولتاريای آنها برای ايجاد حزب متحد 

 بر هر کمونيستی واحد است که منافع وااليش
کوته نظری ناسيونال شونيستی و حتی ناسيونال 

آقای . شونيستی روسی رجحان داشته باشد
. زيوگانوف بدنبال قفل و کليد عوضی رفته است

که وی خواهان آن است امنيت “ امنيت ملی“آن 
ناسيونال شونيسم ارتجاعی ملت روس است و 

يک فردی که خود را . نه روسيه سوسياليستی
 و در عين حال معتقد است داندکمونيست می 

که روسيه کشور سرمايه داری و حتی 
؟ است چگونه می تواند خواهان آن !!مستعمره

و يا ، قفقاز، باشد که ساير ملل آسيای ميانه
مگر اين الحاق . بالتيک به روسيه ملحق شوند

لنين پس از .  روسيه پايان می دهد“استعمار“به 
ادهای کسب قدرت سياسی در روسيه قرارد

، قرار داد استعماری تزارها را ملغی ساخت
و .  تقسيم ايران با انگلستان را باطل نمود١٩٠٩

در عين تکيه بر وحدت پرولتاريای ممالک زير 
سلطه تزاريسم از خواست دموکراتيک اين 

طبيعتا . ملتها حتی برای جدائی حمايت کرد
کمونيستها خواهان وحدت و همکاری در 

 شوراها بودند که سرانجام چهارچوب يک اتحاد
عملی شد ولی سياست کمونيستها بلعيدن ساير 
ملل نبود حل مسئله ملی در پرتو مصالح عالی 

امپرياليستها هم تمايل . جنبش کمونيستی بود
امپرياليستها هم . دارند مسئله ملی را حل کنند

. مايلند مسئله ملی را به نفع خودشان حل کنند
ونيستها در خدمت حل مسئله ملی از نظر کم

مبارزه انقالبی پرولتاريا و يا امری در جهت 
ثباتی که آقای . نزديکِی سوسياليسم است

 در “ثبات ملی“زيوگانوف موافق آن است 
هيچ .  پوتين است-چارچوب دولت مدوديف

کمونيستی نمی تواند با چنين حل مسئله ملی ای 
ثبات . اين اسارت نوين ملی است. موافق باشد
يه زمانی بر می گردد و بايد برگردد که در روس

، همان فرزندان بزرگ کمونيستهای روسيه
بلشويکها مجددا رهبری انقالب سوسياليستی را 
به کف آورند و دولت بورژوائی کنونی را 

، دست مذهب را بطور کلی و سرنگون کنند
دست مذهب سنتی ارتدوکس را بطور خاص و 

ت مردم اسقفهای کاله دراز آنها را از حيا
 و از روسيه اتحاد جماهير روسيه ببرند

 ثبات امپرياليستی .شوروی سوسياليستی بسازند
کمونيستهای جهان با . ثبات سوسياليستی نيست

ثبات ناسيونال شونيستهای روس موافق نيستند 
 اين مظهر ديگر ،و چه بهتر که اين ثبات
خنده دار است که . ارتجاع جهانی درهم بريزد

، فرانسه و يا ، آمريکاآلمانکمونيستهای 
انگلستان از ثبات کشورشان و تماميت ارضی 

دفاع در مقابل کدام قدرت . شان دفاع کنند
  متجاوزی؟

هر جنگی که در بگيرد کمونيستها بايد بطور 
مشخص در مورد ماهيت جنگ اظهار نظر 

جنگ ميان روسيه و آلمان و يا آمريکا . کنند
ای تقسيم جهان طبيعتا يک جنگ امپرياليستی بر

. مبارزه ای بين ابرقدرتهاست. است
کمونيستهای هر کدام از اين ملتها بايد برای 
انقالب سوسياليستی بجنگند و نه برای پيروزی 
بر حريف تا طعمه های جنگی وی را به کف 

  .آورند

در مورد مذهب آقای زيوگانوف به مبارزه ضد 
ای مذهبی بلشويکها ايراد می گيرد تا راه را بر

اعاده حيثيت از مذهب روسی ارتدوکس که 
مظهر وحدت روسها به حساب می آورد باز 

بخوانيد (پايه معنوی“: وی می نويسد. کند
موجوديت دولتی ) توفان-مذهب ارتدوکس

، برای ، که استالين يک مسئله ديگر بود-روسيه
  . حل آن توجه دقيق مبذول داشت
تحاد سم در ايکسوتاريخ تراژديک فشار بر ارتد

ستيزه گران “با شکست کامل که شوروی 
، گواه روشنی بر يکی از پايان يافت“ ملحد

اشتباهات جدی دولتی در مبارزه با خدا در 
در همين رابطه تجربه . دوره شوروی بود

استالينی عادی سازی روابط  و مناسبات ميان 
دولت و کليسای ارتدوکس از اهميت خاصی 

  . ...برخوردار است
، اما در هر استالين يک آتئيست بودعلی الظا

اتفاقی .. .واقعيت امر وی انسان معتقدی بود
نبود که کليسای ارتدوکس روسيه در مرگ 

مجلس ترحيم برگزار کرد و ياد او را “استالين 
  “.“گرامی داشت

آقای زيوگانوف از استالين همان شاگرد مدرسه 
دينی در دوران کودکی را ترسيم می کند که 

وی . ه خدا داشت و انسان مذهبی بوداعتقاد ب
ظاهرا آتئيست بود و باطنا ارتدوکس معتقدی به 
حساب ميآمد که برای کاله گذاردن سر 
کمونيستها به رنگ لباس ضد مذهبی در آمده 

آقای زيوگانوف چون خودش به اسقف های . بود
ارتدوکس نياز دارد تا ازمعجزه مذهب برای بر 

ای استالين المذهب سر کار آمدن استفاده کند پ
را هم به ميان می کشد و بر سرش يک کاله 

طبيعتا چنين . بوقی اسقفی ارتدوکسی می گذارد
تحليلی بوی همان تعفن ناسيونال شونيستی 
روسی را می دهد که می خواهد آنرا حتی با 

برای ايشان ملت . فضوالت مذهبی عجين کند
روس و نژاد اسالو مترادف با پذيرش مذهب 

آقای زيوگانوف با . ی ارتدوکس استکليسا
خيانت به ماترياليسم تاريخی مراحل مختلف 

کليسای . تاريخ روسيه را مخلوط می کند
در روسيه . ارتدوکس بخشی از دولت تزار بود

شارالتانهای سياسی . کليسا از دولت جدا نبود
نظير راسپوتين در دربار تزار بيا و بروئی 

 را بر ضد کليسای ارتدوکس مردم. داشتند
بلشويکها تحريک می کرد و کشتار بلشويکها 

اين کليسا جنگ اول . را واجب می شمرد
جهانی امپرياليستی را مورد تائيد قرار داد و در 
واقع يکی از ارکان های مهم تسلط حاکميت 

برای سرنگونی تزار . تزاريسم در روسيه بود
. بايد کليسای ارتدوکسی را در هم می شکستند

وذ کليسا را تضعيف می کردند و پای آنها بايد نف
را از دهات می بريدند و رهبرانشان را 

اين امر ليکن در آستانه . سرکوب می کردند
تجاوز نازيها به شوروی که می توانست کليسا 
را به خرابکاری وا دارد مورد ارزيابی مجدد 
. قرار گرفت و از اهميت فراوان برخوردار شد

مسئوليت و بی عمل و رهبران بی خيال و بی 
ترسو تنها می توانستند به امر انقالب 

در شوروی . سوسياليستی در جهان ضربه زنند
به بسيج همه نيروها برای مقابله با جهان 

اگر کليسای ارتدوکس از . امپرياليستی نياز بود
تبليغات بر ضد دولت شوروی دست بر می 

 ١٠ادامه در صفحه   ...داشت و مذهب را

  دموکراسی و آزاديست، ضد حقوق بشر،ليبراليسم امپرياليستی



     

   ١٠                                                           صفحه                                   توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨٧   اسفند  ماه –  ١٠٨   شماره   

[Text eingeben] 

  ...يزيونيستي حمايت رو
 به امر خصوصی بدل می کرد و تالشی برای 
بازگشت تزاريسم نمی کرد و حاضر بود در 
جنگ بزرگ ميهنی جانب کمونيستها را بگيرد 
و از ميهن دفاع کند هر مصالحه ای با آنها 

ولی سياست درست استالين را . مجاز می نمود
 سياست تاکتيکی دولت ،تحريف کردن

مصالحه استراتژيک سوسياليستی را يک 
ايدئولوژيک جا زدن زمينه سازی برای 
همدستی امروز با مذهب  و کليسای ارتدوکس 

  .       است
زيوگانوف در جعل تاريخ بنفع ناسيونال شونيسم 

وی می . روس از مرز شرم و حيا گذشته است
  : نويسد

استالين بر پايه چنين سياستی دو اصل مهم را “
ان با تمام شيوه های مبارزه بی ام: مطرح کرد

تجزيه طلبی ناسيوناليستی و پشتيبانی از خلق 
روس به عنوان عمده ترين ملت تشکيل دهنده 

  .دولت
اين دو اصل ابتداء به ساکن و فوری يافت 

هر دو راه طوالنی و سختی را در . نشدند
جريان مبارزه داخلی بين طرفداران سمت 

، تداوم تاريخی استراتژی توسعه گيری ملی
ران تئوری ضد روسی داکشور با هوا

  “.طی کرده بودند“ انقالب دائمی“تروتسکی 
نخست اينکه استالين در اثر بزرگ خود بنام 

 به حل دموکراتيک مسئله ملی “مسئله ملی“
اعتقاد دارد و بارها نيز در آثار داهيانه اش بنام 

 اشاره باين “مسايل لنينيسم“ و “اصول لنينيسم“
سئله ملی در دوران امر دارد که حل م

امپرياليسم تنها از نقطه نظر منافع انقالب 
ِ  نظر قرار گيرد وی حل . سوسياليستی بايد َمد

مسئله ملی به عنوان يک حق دموکراتيک را 
تابعی از منافع مبارزه طبقاتی در نظر می 

حقوق دموکراتيک مطلق، تنها تبليغات . گرفت
به کمونيستها هميشه . دروغين بورژوازی است

  .دموکراسی طبقاتی اعتقاد داشتند و دارند
خود آقای زيوگانوف در نوشته اش از استالين 

بدين جهت  طی “: مطالب زير را بازگو می کند
سخنرانی پايانی خود در کنگره دوازدهم حزب 

در ماه آوريل سال ) بلشويک(کمونيست روسيه
در باره جايگاه مسئله ملی در “، ١٩٢٣

نبايد “: چنين گفت“ سازندگی حزب و دولت
 سرنوشتحق تعيين فراموش کرد که عالوه بر 

، طبقه کارگر هم حق دارد حاکميت خود ملتها
را تحکيم بخشيده و اين حق تابع حق تعيين 

ممکن است در مواردی که حق . ت استسرنوش
تعيين سرنوشت در تقابل با حقوق فوق الذکر 

 طبقه کارگر از حق ،، در آن صورتقرار گيرد
کيم پايه های حاکميت خود برخوردار خواهد تح
   .“دبو

 اينکه استالين بر ضد ناسيونال شونيستها 
مبارزه می کرد امر درستی است ولی اين 
ناسيونال شونيستها کسانی بودند که در مقابل 
انقالب سوسياليستی و طبقه کارگر قد بلند کرده 
بودند و خواهان جدائی از اتحاد جماهير 

آنها تحت نام . يستی بودندشوروی سوسيال
با همين مضمونی که امروز آقای “ مسئله ملی“

بر “ مبارزه ملی“زيوگانوف مطرح  می کند از 
 حال آنکه جدائی .دفاع می کردند“ روسها“ضد 

طلبی آنها در خدمت امپرياليسم و بر ضد منافع 
اين . انقالب جهانی بود و بايد سرکوب می شد

دمت همان سياستی سياست استالين دقيقا در خ
است که از ملت و پرولتاريای پيشرفته روس 

پرولتاريای پيشرفته روس نقش . حمايت می کند
رهبری جنبش کمونيستی روسيه را در دست 

استالين . داشت و طبيعتا بايد از وی تجليل کرد
در هر دو . گرجی بدرستی اين کار را کرد

زمينه مضمون سياست استالينی مسئله ملی دفاع 
ز منافع انقالب و پرولتارياست و نه دفاع از ا

آقای زيوگانوف تئوری . مليت پرستی روسی
“ انقالب دائمی“ضد مارکسيستی تروتسکی بنام 
، يک تئوری بر را که يک تئوری ضد لنينی

ضد امکان پيروزی و ساختمان سوسياليسم در 
“ یضد روس“ يك کشور است را بنام تئوری 

ين را که اين تئوری جا می زند تا رفيق استال
، اين تئوری تسليم طلبانه و بی تازاندن انقالب

برنامه را نقش بر آب کرد و ماهيت ارتجاعی 
وی را “ انقالبی“اش را بر مال نمود و نقاب 

 تئوری .جلوه دهد“ روس“هوادار  ،برگرفت
نبود تا استالين مجبور “ روسی“تروتسکی ضد 

 دفاع در مقابل آن“ روسی“باشد از تئوريهای 
 اين تئوری شبه انقالبی و ضد کمونيستی .کند

بود که سرانجام کارش به همکاری با 
فاشيستهائی که آماده حمله به شوروی 
سوسياليستی بودند کشيد و تروتسکيستها در 
همه ممالک با امپرياليستها و فاشيستها بر ضد 

        .  شوروی سوسياليستی همدستی کردند
ه اين فريب بزرگش می آقای زيوگانوف در ادام

پس از آنکه مقاومت جناح تروتسکی “ :نويسد
، سياست ملی حزب در در هم شکسته شد

 ،استالين. تغيير اساسی يافت“ جهت روسی“
ضمن ايستادگی در مقابل فشار ضد روسها 

ی حقوق ملی که ، برای احيادرون حزب
بواسطه همانها پايمال شده بود  مشی عادالنه 

متعادلی را در رابطه با انتخاب تدريجی و دقيقا 
  . کادرهای حزبی در پيش گرفت

اين مشی استالينی در دوره خروشچف و 
، روحيه برژنف دوباره در پرده قرار گرفت

ليبرالی “ اصالحات“ضد روسی جديد در دوره 
بطور “ گورباچف“و در زمان نوسازی 
  “ .وحشيانه ای گسترش يافت

. استدر اينجا دو دروغ بزرگ مطرح شده 
 بر ،نخست اينکه استالين در دفاع از روسها

 ضد روسهای تروتسکيستی مبارزه می ،ضد
-برژنف-دوم اينکه سياستهای خروشچف. کرد

سر و ته . گورباچف ضد روسی بوده اند
نظريات زيوگانوف بوی گند ناسيونال شونيسم 

  .روس می دهد
مشاجره اصولی بر سر ساختمان سوسياليسم در 

ه عظيم تئوريک بر سر صنعتی ، مبارزروسيه
کشاورزی کردن کشور و اشتراکی کردن 
اين نزاع . ماهيتا نزاعی بر سر مسئله ملی نبود
ارزش اين . بر سرِ   بود و نبود سوسياليسم بود

کار بزرگ تئوريک استالين را تا حد دعوای 
يک ضد روس يهودی با يک ناسوناليست روس 

ت و مقام گرجی تنزل دادن بی احترامی به ذهني
آنچه در بعد از درگذشت . خوانندگان است

استالين در روسيه چيره شد حکومت ضد 
روسها بر ضد روسها نبود استقرار رويزيونيسم 
در شوروی بود که بر ضد همه خلقهای 
شوروی از جمله روسها و حتی غير روسها 

زيوگانوف که خودش يک رويزيونيست و . بود
خواهد با ناسيونال شونيست روس است می 

سوء استفاده از نام پرآوازه استالين و محبوبيتش 
در روسيه يارگيری کند و جنبش کمونيستی را 

کليد حل مسئله روسيه افشاء . به بيراهه ببرد
ماهيت تسلط رويزيونيسم در اين کشور و 

روسيه . تحولش به سويال امپرياليسم است
امروز يک کشور امپرياليستی است و نه 

کسی که نتواند اين . های ضد روسمستعمره ملت
نتيجه منطقی را با جسارت و مسئوليت 
کمونيستی تعقيب کند همواره از چاله به چاه می 
. افتد و در گنداب رويزيونيسم غرق خواهد شد

در اينجا سخن بر سر دفاع از، يا مخالفت با 
گذشته روسيه نيست سخن بر سر آينده جنبش 

يزيونيستها اگر اقدامات رو. کمونيستی است
درست بوده است پس بايد آنرا در ساير ممالک 

، ، حزب تمام خلق  ايجاد کردنيز بکار گرفت
، راه مسالمت آميز دولت تمام خلق ايجاد کرد

کسب قدرت سياسی را از طريق پارلمانهای 
بورژوازی در پيش گرفت و مبارزه طبقاتی را 
تعطيل کرد و با امپرياليستها به رقابت اقتصادی 

 حقانيت“رداخت تا مردم جهان در عمل به پ
سياست يک بام و دو هوا .  پی ببرند“سوسياليسم

راه . در اين مبارزه ايدئولوژيک مقدور نيست
آينده به تحليل از اين گذشته بر می گردد و آقای 

وی . زيوگانوف تصميم خودش را گرفته است
رويزيونيستی است که سرانجام به اصل دفاع 

حزب وی . ودی برگشته استاز بورژوازی خ
دو پاک می " روسهای درجه"نيز در آينده از 

را که " نژاد برتر"شود و فقط روسها با 
. ملت اسالو هستند در بر می گيرد" اليقترين"

اين حزب با نقاب کمونيستی هرگز قادر نخواهد 
 چه برسد به طبقه ،بود طبقه کارگر روسيه

ه و در کارگر ساير ملل غير روس را بسيج کرد
  .بر بگيرد

  
*****  

          
  

  ...لنگه آفشی اليق بوش
کفش وی پر صدا ترين . منطقه و جهان است

  .  کفش تاريخ و ناقوس مرگ جرج بوش بود
بر اين اساس می توان گفت صدای کفشی که تو 
سر جرج بوش خورد از همه توپها و گلوله ها 

 کفش که :و يا اينکه می شود گفت. رساتر بود
 مگر اينکه بخوره تو سر جرج بوش صدا نداره

يا می شود . و همدستان ايرانی و اسرائيليش
و يا . پرتاب کفش، دسته گل خدا حافظی: گفت

مخالف کفش همدست آدمکشی امپرياليستها و 
يا مخالف پرتاب کفش به سر . صهيونيستهاست

کفشی که جای لگد . جرج بوش تـُفش سرباالست
لفت تره، يا کف کفش ُک. را گرفت عراقی بود
حال می شود در مورد . روی جرج بوش؟

مزايای کفش بسيار قلمفرسائی کرد و در ستايش 
آن نوشت حيف کفشی که بخورد تو سر جرج 

  . بوش با هفت دفعه شستشو هم پاک نمی شود
حاال نوکرهای جرج بوش با ديدن هر کفشی 
. اونجاشون می سوزه و نعره شون به هوا ميره

يرغم همدستی آنها با محافل زيرا ديده اند عل
صهيونيستی و امپرياليستی در سانسور اخبار و 
جعل آنها و دروغ پراکنی بی شرمانه تنها برای 
آب باريکه ننگينی که از سازمانهای امنيتی به 

 ١١ادامه در صفحه   ... آنها می رسد تا نشريه

!پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرگردگی طبقه آارگر است  



     

   ١١                                                           صفحه                                   توفان ارگان مرکزی حزب کار ايران    ١٣٨٧   اسفند  ماه –  ١٠٨   شماره   

[Text eingeben] 

   ...لنگه آفشی اليق 
ار ، در اثر فداکاری يک خبرنگآنها منتشر شود

جسور عراقی که شرافت حرفه ای خود را حفظ 
نقش و برای چندر غازی نفروخته است کرده 

  .سانسورچيان درهم ريخته است
البته کفش نوعی پاپوش است و بهمين جهت نيز 
. در اصطالحات از پاپوش نيز استفاده می شود

مثال می شود برای کسی پاپوش ساخت و پدرش 
مريکا و حال شکنجه گران آ. را در آورد

اسرائيل مشغولند، تا برای اين خبرنگار جسور 
کفاشهای اين پاپوش دوزی . پاپوش بدوزند

 زبان فارسی پنتاگون ،مزدوران کيهان لندن
  .وزارت جنگ آمريکا هستند

رافت    ه از ش ی ک جاع عراق ار ش ن خبرنگ ام اي ن
رد    اع ک تش دف رور مل اری و غ ه خبرنگ حرف

ت  ذهب اس يعه م دی و ش ر الزي ه وی. منتظ  ک
ه      متاسفانه طپانچه نداشت تا مغز جرج بوش را ب
سطين          خاطر جناياتش در عراق و افغانستان و فل
لحه  ه اس د ب ان متالشی کن ان و سراسر جه و لبن

د    ل ش ش متوس اب کف ش    . پرت ن کف ر اي ازه اگ ت
وکش صدمه       تاريخی به پيکر جرج بوش و کله پ
ه                  رد ک يکلش ترشحی ک ای ه ه سر و پ نمی زد ب

وده    وان            سرا پا آل ا توصيف حي راه ب تعفن هم  و م
ده  ده ش راق ران ام سگ از ع وکران . نجسی بن ن

ام            جرج بوش که همه جنايات اين درنده خون آش
شدت   ،را در گوانتانامو و ابوغريب تائيد کردند        ب

ه               اير حرف را مغ د و آن از پرتاب کفش ناراحت ان
ن         . خبرنگاری می دانند   ه اي اين در حالی است ک

اران حرف ده خبرنگ ه ع ه هم زدور ب ه ای م
ل  ستها و جع وش و صهويني رج ب ای ج دروغه
ردم در   شتار م يع ک سور وس ا و سان ار آنه اخب
ز        نوار غزه صحه می گذارند و حتی خودشان ني
ن              حاضر نيستند يک سر قلمی در محکوميت اي

د    ن عده          . جنايات خم کنن ه اي ه خبرنگاری ک حرف
ه    ستها آموخت ستها و صهيوني ب امپريالي در مکت

ر است      اند   اگر مشتی خبرنگار      . حرفه جعل خب
ه در مجامع حاضر شوند و مطابق              خود فروخت
ار دست         ه جعل اخب ای جنايتکار ب نظر حاکميته
ان             ه زعم دارو دسته کيه بزنند اين خبرنگاران ب
ردم است               ان فريب م ه هم لندنی به حرفه خود ک
ا           احترام می گذارند ولی اگر خبرنگار شجاعی ب

  ش احساسات ميلياردها مردم مايه گذاردن از جان

وک      ه پ رف کل ه ط ش ب اب کف ان را در پرت جه
ی       وش ب رج ب ه ج ان آورد ب ر زب وش ب رج ب ج
ه              ه حرف احترامی کرده و قابل بخشش نيست و ب

معلوم می شود   . کرده است “ توهين“خبرنگاری  
وکران  ه ن ستی ب ستی امپريالي ل صهيوني در محاف
وئی می  مزدورشان آموزش وقاحت و هرزه گ

د ب     . دهن ا بم ر را ب زار نف ا ه وش ده ه رج ب ج
شته  راق ک سفری در ع ه ای  ، ف ازمانهای حرف س

رط        ر ش ر س ر ب الک وات ر ب شی اش نظي آدمک
ردم را شکنجه              شند و م بندی در عراق آدم می ک
ه ای             ين عفريت د چن ان تجاوز می کنن کرده به زن

ه       . اساسا قابل احترام نيست    ه محاکم وی را بايد ب
وده اش      جهانی کشيد و در      تمام باقيمانده عمر بيه

ب و     دان ابوغري ر در زن د وی را در زنجي باي
،  ليونی زيپی  ،گوانتانومو در کنار ايهود اولمرت    

د ساکون یليزا راي ک چنئ د ، دي و ، رامزفل
وهارتو “ارواح“ ر و س ه و،  هيتل ... پينوش

ن جنايتکار کفش              . نگهداشت ه سر اي ه ب کسی ک
ت است و    ، کفشی که مظهر مقاومت يک مل      بزند

افشاءگر دروغهای جرج بوش به بهترين وجهی        
ده است            ادار مان  .به حرفه خبرنگاری خويش وف

ه       د هم رد مقاومت کن صميم می گي وقتی خلقی ت
  . دستگاههای امنيتی کاری از پيش نمی برند

اال و            ه اش رفت ب ره دنب گوسفنده آمد از جوی بپ
د  دا ش اتحتش پي ت  . م ردم ماتح زه داد زد آی م ب

ن گو ه اي فنده معلوم ال   . س ف ح ن وص اي
خودفروخته های کيهان لندنی است که با موضع        
د      گيريش در مورد نوار غزه نشان داد که در تائي
ل  ر و جع اری و تزوي جنايت و آدمکشی و رياک

دارد          انش ن ان    . خبر دست کمی از ارباب ا هم اينه
عيت را در  ن وض ه آرزوی اي ستند ک سانی ه ک

د می       آنها کشتار مرد  . ايران دارند  م ايران را تائي
ستها و       ت صهيوني ار دس ل اخب ا جع د و ب کنن
ا          ا آنه ه ب امپرياليستها را در کشتار مردم ايران ک

د ی گذارن از م منند ب ای . دش ن ماره د نقش اي باي
ه     ان هم ه را در مي ال و فروماي ط و خ وش خ خ

ه       . ايرانيان افشاء کرد   اينها همان کسانی هستند ک
ران ب          د مجددا در اي د و        می خواهن ار آين ر سر ک

ه ضرب             ار ب ن ب همين سياست جنايتکارانه را اي
ستقر سازند     ه همدستان       . مسلسل م سلطنت و هم

  .آنها بايد اين آرزو را در ايران به گور ببرند
*****  

  ...توافقنامه امنيتی آمريكا 
تمام اين ادعاها تنها ... و غيرهه داز جمله القاع

اومت از در خدمت آنند که مدعی شوند که مق
  .جانب عراقی ها نيست

 دست چه کسی در اين بمبگذاريها عليه :پرسش
  مردم در کار است؟

 حتی مردم عراق هم اين پرسش را طرح :پاسخ
می کنند که اينها چه کسانی هستند که چنين ضد 

  مردم عراق اند؟
 کار اتحاديه ،هيچکس نظرش اين نيست که اين
هه اين جب. مقاومت ميهنپرستان عراق است

ما . عالقه ای ندارد مردم عراق را مجروح کند
با مردم زندگی می کنيم و مردم ما را حمايت 

، در پس اين سوء قصدها آمريکائيها. می کنند
و گروههای ايرانيها و سازمان امنيت اسرائيل 

آنها از . مسلح شبه نظامی دولتی عراق هستند
اين . نام جنبش مقاومت سوء استفاده می کنند

از تاکتيک آمريکائی هاست که چنين بخشی 
آنها مثال . سوء استفاده هائی را سازماندهی کنند

به عراقيها فرمان می دهند اتومبيلی را که قبال 
بدون اطالع راننده در آن مواد انفجاری کار 

  .گذاشته اند منتقل کنند
ما از مصاحبه شما متشکريم و برای جنبش 

م و از مقاومت موفقيت فراوان آرزو می کني
نقل از پرچم  (.صميم قلب از آن حمايت می کنيم

سرخ ارگان حزب مارکسيست لنينيست 
  “).آلمان
       

*****  
  
  
  

  از ياری شما سپاسگزاريم
   دالر٥٠٠رفقای آمريکا 
   کرون٢٠٠رفيق کارگر 
   يورو٥٠٠رفيق رضا 
   يورو٥٠رفيق فری 
   يورو٥٠رفيق بابک 
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لنگه کفشی اليق بوش 
و تو دهنی به نشريه مزدور 
 کيهان دروغگوی لندنی

 کفش ضرب المثلها و اصطالحات در مورد
زيادی در زبان ما و ساير زبانان جهان يافت 
. می شود که تجارب جمع آوری شده ملتهاست
از . با زبان کفش طبيعتا می توان سخن گفت

    :جمله به موارد زير توجه کنيد
 بر من چه خرج داره؟ مثال ،کفش تو شود پاره

گذاردن خرج جنگ عراق و افغانستان به 
  ن مردم جهان گرد
مثال امپرياليستها با .  تو کفش کسی نکن،پاتو

بی شرمی و طلبکاری پاشون را تو کفش 
  .ممالک و خلقها می کنند

مثال جنگهای . اين کفش برای تو بزرگه
تجاوزکارانه در عراق و لبنان و افغانستان و 

  .فلسطين کفش بزرگی برای امپرياليستهاست
ش و کاله کف. کفش پينه دوز پاشنه نداره

لنگ کفش کهنه . کفشش را جفت کردن. کردن
آخرينش کفشی است که . در بيابان نعمتی است

خورد تو سر جرج بوش و خبرنگار از 
جانگذشته و شرافتمندی که اين کار را کرد 

کفش را هم همراه “ سگ“عبارت زيبای 
 پيام اين .برای سر جرج بوش حواله کرد
د قلمبدستان خبرنگار شرافتمند عراقی که مانن

 مزدور و سانسور چی ،کيهان سلطنت طلب
وی اعتراض خويش را به . نيست روشن است

سانسور جنايتکاران و ايلغار استعمارگران در 
پيام وی تجسم آرزوی . خاورميانه اعالم کرد

 ١٠ادامه در صفحه  ... همه ملتهای

حزب واحد طبقه کارگر ايران "حزب کارايران"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما .  رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارداين زبان برای هرچه. است

به ما کمک مالی رسانيد، . مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه . نها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديمزيرا ما ت

 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

توافقنامه امنيتی آمريکا با عراق حقه بازی است
  لقلمجی سخنگوی اتحاديه ميهنپرستان عراقمصاحبه با عونی ا

توجه به مصاحبه مبارزين عراقی که دست رويزيونيستهای خائن را رو کرده اند اهميت فراوان
تائيد می کند که رويزيونيسم يعنی خيانت به طبقه کارگر و خيانت به) توفان(حزب کار ايران. دارد

 کند همه آن دارودسته هائی که موافق توافقنامهاعالم می) توفان(حزب کار ايران. منافع ملی کشور
امنيتی ميان دولت دست نشانده عراق و امپرياليسم آمريکا هستند نوکران استعمارند و به اسارت

  .ملت عراق تن داده و از عراق يک کشور مستعمره و وابسته ساخته اند
 قيد شرط قوای اشغالگربر اين نظر است که تنها شعار صحيح خروج بی) توفان(حزب کار ايران
آن گروهها. اين قوای اشغالگر بايد غرامت جنايات خويش در عراق را بپردازد. از عراق است

دشمنان مردم ايران و. ايرانی که مخالف خروج بی قيد و شرط اشغالگران از خاک عراق اند
ين دارو دسته ها عمالا. آنها دوستان معنوی امپرياليستها و اشغالگرانند. دشمنان مردم منطقه اند

.ستون پنجم امپرياليسم و صهيونيسم در ايرانی هستند که مورد تجاوز امپرياليستها قرار گرفته باشد
تائيد اشغال و ادامه اشغال عراق تحت هر بهانه ايکه باشد و يا حمايت از خروج بی قيد و شرط

انقالبی و ضد انقالبی در ايرانجنايتکاران اشغالگر از عراق شروطی هستند که ماهيت نيروهای 
  . را آشکار می کنند

   نظرتان در مورد توافقنامه خروج سربازان آمريکائی چيست؟:پرسش“
در آن بندی هست که به موجب آن آمريکا عراق را تا آخر.  اين قرارداد حقه بازی است:پاسخ
  .قطعی باشدليکن اين بند زمانی معتبر است که امنيت عراق .  ترک می کند٢٠١١سال 

قبل از خروج سربازان آمريکائی بايد دولت عراق در وضعيتی باشد که: بند ديگری می گويد
رژيم عراق بايد بنابر اين. بتواند دفاع از کشور را در مقابل عوامل خارجی و داخلی بعهده گيرد

ومت در داخل، ترکيه و غيره و در مقابل مقاتوانائی آنرا داشته باشد از عراق در مقابل ايران
 اما اگر سربازان آمريکائی از عراق بروند حکومت کنونی از خودش هم نمی.کشور دفاع کند
 .باين جهت اين قرارداد حقه بازی است. تواند دفاع کند

   نظرتان در مورد سياست باراک اوباما در مورد اشغال عراق چيست؟:پرسش
ن بدان معناست که وی خروج سربازان، اي اوباما وزير قبلی دفاع را نگاه می دارد:پاسخ

 نماينده حاضر در کنگره است که٢٣ اوباما در حزب دموکراتش دارای .آمريکائی را قبول ندارد
اوباما.  عضو ديگر از تائيد خودداری کردند١٧٣. قبل از جنگ بر ضد جنگ عراق رای دادند

را انتخاب کرده که حامی جنگوی کسانی . هيچکدام از آنها را برای دولتش انتخاب نکرده است
  حال چگونه می تواند مدعی شود که وی ضد جنگ عمل خواهد کرد؟. بودند

   واکنش جنبش مقاومت در عراق در مورد اين قرارداد چيست؟:پرسش
.جنبش مقاومت مبارزه اش را عليه اشغالگران آمريکائی ادامه می دهد.  آنها طبيعتا مخالفند:پاسخ

معذالک از سه. ولی اين واقعيت ندارد. که جنبش مقاومت تضعيف شده استرسانه ها مدعی اند 
دليلش اين است که سربازان. چهار ماه است که حمله به سربازان آمريکائی کاهش يافته است

آمريکائی به علت کارزار انتخاباتی خود را از درگيری عقب کشيده تا مرده جنگی در رسانه های
  .آنها در پايگاههای نظامی خويش مخفی شده اند. شدآمريکائی وجود نداشته با

  .حزب رويزيونيست کمونيست عراق ولی اين قرارداد را امضاء کرده است: پرسش
آنها ناله می کنند که ما نمی.  بخشی از حزب کمونيست مشکلی برای امضاء قرارداد ندارد:پاسخ

 واقع آنها موضوع اصلی را تحريف میدر. توانيم از روند سياسی پايان اشغال خود را کنار بکشيم
خلق عراق همه گروههائی. اين قرارداد موجب می شود که عراق به آمريکا تعلق داشته باشد. کنند

  .را که قرارداد را امضاء کرده اند خائن می داند
 در رسانه های بورژوائی مقاومت مساوی ترور بنيادگرايان اسالمی نظير القاعده قرارداده:پرسش

  ... شودمی
 قبل از شروع جنگ آمريکائيها مدعی شدند که مردم عراق از آنها با دسته گل استقبال می:پاسخ
بعدا.  اما زمانيکه مردم بر ضد آنها برخاستند مدعی شدند که آنها سربازان صدام حسين اند. کنند

١١ در صفحه  ادامه...  خارجی اند ایه، سپس ادعا کردند گروهمدعی شدند که آنها ايرانی اند

Workers of all countries, unite! 
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